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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 44/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.     ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ   
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ.

Σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 5123/27-2-2015 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 πέντε (5) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης      Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
5. Ιωάννης Μουράτογλου  Τακτικό μέλος

1. Αναστάσιος Δίου    Τακτικό μέλος
2. Χρήστος Πισλίνας 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. Ανάθεση σε δικηγόρο για νομική υποστήριξη του Δήμου στη διαδικασία του 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

2. Ανάθεση σε δικηγόρο για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
3.  Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αίτησης ανάκλησης ασφαλιστικών 

μέτρων.
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          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 3ο θέμα εκτός της ημερησίας διάταξης δίνει το 
λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο 
οποίος εκθέτει τα παρακάτω:

Κατόπιν  ερωτήματος  που  απηύθυνε  ο  Δήμος Έδεσσας  με το  υπ’  αριθμόν 
πρωτοκόλλου  34589/18-11-2014  έγγραφό  του  προς  το  Υπουργείο  Εσωτερικών 
αναφορικά με την εκτελεστότητα της υπ’ αριθμόν 238/2014 οριστική απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και τη διάρκεια ισχύος της υπ’ αριθμόν 
1/2014 απόφασης ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας 
έλαβε ως απάντηση στις 24-02-2015 το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2080/19-02-
2015  έγγραφο  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Εσωτερικής  Λειτουργίας  της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο διαβιβάστηκε το υπ’ 
αριθμόν  πρωτοκόλλου  51322/08-01-2015  έγγραφο  του  Τμήματος  Προσωπικού 
Ιδιωτικού  Δικαίου  της  Διεύθυνσης  Προσωπικού  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών  με  συνημμένο  το  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου 
ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/189/7204, 7115 /15-04-2014 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου 
του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

Με το έγγραφο αυτό διευκρινίζεται ότι με το άρθρο 904 παρ. 2 ΚΠολΔ μόνον 
οι  τελεσίδικες  αποφάσεις  και  οι  αποφάσεις  που  έχουν  κηρυχθεί  προσωρινά 
εκτελεστές είναι εκτελεστοί τίτλοι,  ενώ αναφορικά με την απόφαση ασφαλιστικών 
μέτρων υποδεικνύει ως ενδεδειγμένο μέτρο την υποβολή αίτησης ανάκλησής της 
κατ’ άρθρο 698 ΚΠολΔ. 

Κατ’  ανάλογη εφαρμογή, η υπ’ αριθμόν 238/2014 οριστική απόφαση του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Έδεσσας  δεν  είναι  εκτελεστή,  αφενός  διότι  δεν  έχει 
κηρυχθεί  προσωρινά  εκτελεστή  στο  διατακτικό  της,  αφετέρου  διότι  έχει  ήδη 
ασκηθεί  εναντίον  της  στις  07-01-2015  η  από  03-01-2015  έφεση  από  το  Δήμο 
Έδεσσας και έτσι δεν έχει τελεσιδικήσει, ενώ αναφορικά με την υπ’ αριθμόν 1/2014 
απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας προτείνεται 
η υποβολή αίτησης ανάκλησής της κατ’ άρθρο 698 ΚΠολΔ ενώπιον του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, όπου εκκρεμεί η κύρια υπόθεση.

Στην  Οικονομική  Επιτροπή  εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά  πόσο  τα 
συμφέροντα του Δήμου υπαγορεύουν την κατάθεση αίτησης ανάκλησης  της υπ 
αριθμόν  238/2014  οριστικής  απόφασης  ασφαλιστικών  μέτρων  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Έδεσσας

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

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  έλαβε 
υπόψη της  το υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 2080/19-02-2015 έγγραφο της Γενικής 
Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – 
Θράκης  με  συνημμένο  το  υπ’  αριθμόν  πρωτοκόλλου  ΔΙΠΙΔΔ/Β.2Δ/189/7204, 
7115  /15-04-2014  έγγραφο  του  Τμήματος  Προσωπικού  Ιδιωτικού  Δικαίου 
Δημοσίου Τομέα της Διεύθυνσης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.,τις διατάξεις παρ. 2 
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περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»,   

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

       Εγκρίνει την κατάθεση αίτησης ανάκλησης των ασφαλιστικών μέτρων που 
αποφασίστηκαν με την αριθ. 238/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Έδεσσας κατ’ άρθρο 698 ΚΠολΔ ενώπιον του Εφετείου Θεσσαλονίκης.

       Για  την  κατάθεση  της  αίτησης  ανάκλησης  της  υπ  αριθμόν  238/2014 
απόφασης  ασφαλιστικών μέτρων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας για την 
παράσταση  κατά  της  συζήτησής  της  καθώς  και  για  την  υπεράσπιση  των 
συμφερόντων  του Δήμου στην  προκείμενη  υπόθεση,  προσλαμβάνει  πληρεξούσιο 
δικηγόρο τον κ. Ιορδάνη Χατζηαντωνιάδη, δικηγόρο Έδεσσας.   
      Το μέλος και Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντ. Ρυσάφης ψηφίζει 
παρών στην ψηφοφορία για τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης.

Εφόσον δεν υπήρξε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 44/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  6-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου,  Μιχαήλ Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης (Αντιπρόεδρος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
Δικηγόρο κ, Ιορδάνη Χατζηαντωνιάδη

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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