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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36α/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
36. ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
α.   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ  ΣΤΟ  ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ   
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα  Παρασκευή  20  Φεβρουαρίου  2015  στο  Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας  και  ώρα  10:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 3818/16-2-2015 του Προέδρου της, 
που είχε  επιδοθεί  σ’  όλα τα μέλη αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά και  είχε 
δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Χρήστος Πισλίνας       Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος

1. Αντ. Ρυσάφης    Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 

μέλος

Στη  συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης και ο Πρόεδρος Δ.Σ. Φίλιππος Γκιούρος.
          Ο Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:
1. Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς για καταβολή μισθώματος για το κτίριο της 
Δημοτικής Αστυνομίας.
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2. Απευθείας ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση κοίτης τμήματος χειμάρρου 
Καρυδιάς».
3. Απευθείας ανάθεση μελέτης με τίτλο «Συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων 
στερεών αποβλήτων του Δήμου Έδεσσας Π.Ε. Πέλλας».
4. Επικαιροποίηση της αριθ. 166/2014 απόφαση της Οικ. Επιτροπής «Κατάρτιση 
των όρων για την ενοικίαση ενός ακινήτου για την στέγαση του Κέντρου 
Εξυπηρέτησης των Πολιτών (ΚΕΠ).
5.Καταβολή  εργοδοτικών  εισφορών  για  αναγνώριση  χρόνου  απασχόλησης  σε 
προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας Σχολικών φυλάκων.
6. Έγκριση του 2ου & Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 
(Α.Π.Ε.)  του έργου «Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπλασης Κοινόχρηστων Χώρων 
στη  Δημοτική  Ενότητα  Βεγορίτιδας  –  Ανάπλαση στον  οικισμό  Περαίας  – 
Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης».
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης δίνει το λόγο 
στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο οποίος 
εκθέτει τα παρακάτω:
        Με την από 11-2-2014 αγωγή του ο κ. Κόλτσης Γρηγόριος του Χρήστου 
κάτοικος Αγίου Αθανασίου του Δήμου Έδεσσας στρέφεται εναντίον του Ν.Π.Δ.Δ.  με 
την επωνυμία «Δήμος Έδεσσας».
      Με την παραπάνω αγωγή ζητά να του καταβληθεί το ποσό των είκοσι εννιά 
χιλιάδων  τριακοσίων  ενενήντα  εφτά  ευρώ  και  πενήντα  λεπτών  (29.397,50€) 
νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την εξόφλησή της.
        Το ποσό πρόεκυψε από εκτέλεση εργασιών – έργων ύδρευσης, άρδευσης, 
χωματουργικών καθώς και κτηνοτροφικών στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 
Βεγορίτιδας από 1-3-2011 έως 31-12-2011 οπότε υπήρχε ανάγκη εκτέλεσης των 
παραπάνω εργασιών.

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά  πόσο  τα 
συμφέροντα  του  Δήμου  υπαγορεύουν  την  ανάθεση  σε  δικηγόρο  για  την 
εκπροσώπησή του στην προκείμενη υπόθεση. 

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η  Οικονομική Επιτροπή  μετά  από διαλογική  συζήτηση και  αφού έλαβε 
υπόψη της τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 
(Δ.Κ.Κ.) , του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  καθώς  και  την  αριθ. 
201/2015 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης,

Αποφασίζει ομόφωνα
  
Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου της από 11-2-2014 αγωγής 

του  Κόλτση  Γρηγορίου  του  Χρήστου  κατοίκου  Τ.Κ.  Αγίου  Αθανασίου,  που 
στρέφεται κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Έδεσσας», που θα συζητηθεί 
στο Μονομελές Πρωτοδικείου Έδεσσας.
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Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής,   για την παράσταση κατά της 
συζήτησής της καθώς και για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην 
προκείμενη υπόθεση, προσλαμβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα. Δανάη Μούλα, 
δικηγόρο Έδεσσας.

Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα 
εννιά ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών (329,64€) με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τη 
με ΚΑ 02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 11:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 36α/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  2-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Χρήστος  Πισλίνας, 
Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κα Δανάη Μούλα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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