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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) 

 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 75/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ.    
 

Σήμερα Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022 και από ώρα 08:00 π.μ. έως ώρα 9.00 

π.μ. συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 
643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 

3.395/16-3-2022 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, 
τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 

3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα 

επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,  

4.  Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 

6. Ευάγγελος Θωμάς, Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Μουράτογλου, Τακτ. 
Μέλος. 
 

         Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 

υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  

         • Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκου βοηθήματος.    
        Η συνεδρίαση κρίθηκε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου ως 

κατεπείγουσα προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση, ώστε αυτή να 
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προσκομιστεί ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου κατά την συζήτηση του αιτήματος 
του Δήμου, δικάσιμος για το οποίο έχει ορισθεί η Πέμπτη 17.03.2022 και ώρα 

12.00 μ.μ. 
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω 

άρθρου, 

Αποφασίζει ομόφωνα 
κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα 

της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3.384/16-3-2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 

 Την Δευτέρα 14.03.2022 κοινοποιήθηκαν στον Δήμο μας τρεις (3) δηλώσεις 

επιβολής συντηρητικής κατάσχεσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ 

ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» εις χείρας τρίτων και 

συγκεκριμένα : 1) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής 4), 2) στην ανώνυμη τραπεζική 

εταιρία με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρία» και τον διακριτικό 

τίτλο «Eurobank», που εδρεύει στην Αθήνα (Όθωνος 8), 3)  στην ανώνυμη τραπεζική 

εταιρία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στην 

Αθήνα (Σταδίου 40), 4) στην ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΗ 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Αιόλου 86), 5) της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

ΕΔΕΣΣΑ ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 801036475, 6) της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με 

την επωνυμία «FUTURE ΙΚΕ», με Α.Φ.Μ. 801335870, που εδρεύει στην Έδεσσα 

(Πλατεία Τημενιδών), 7) του Χρήστου Μαυρίδη του Κλέαρχου και της Ελένης, 

κατοίκου Έδεσσας, οδός Μ. Αλεξάνδρου αριθμός 2, με Α.Φ.Μ. 067177936 και 8) της 

ιδίας  εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που εδρεύει στην Έδεσσα, οδός Καράνου αριθ. 2, με 

αποτέλεσμα να έχουν δεσμευτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί του Δήμου μας στο σύνολό 

τους, καθώς και η καταβολή μισθωμάτων από τους προαναφερόμενους μισθωτές 

δημοτικών ακινήτων του Δήμου μας.  

Οι παραπάνω συντηρητικές κατασχέσεις επιβλήθηκαν δυνάμει της με αριθμ. 

63/2022 οριστικής αναγνωριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 

Έδεσσας, μέχρι του ποσού των δύο εκατομμυρίων εννιακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων 
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εξακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (2.925.681,61  €), το οποίο 

αναλύεται ως εξής :  για κεφάλαιο το ποσό των 2.487.708,59 € και το ποσό των 

437.973,02 € για τόκους μέχρι την σύνταξη αυτού.    

Λόγω του κατεπείγοντος, έπειτα από την με ημερομηνία 14.03.2022 εντολή του 

Δημάρχου, την Τρίτη 15.03.2022 άσκησα ενώπιον του Μον. Πρωτ. Έδεσσας ανακοπή 

του άρθρου 724 παραγ. 2 του ΚΠολΔ ζητώντας την ακύρωση στο σύνολό τους των 

ανωτέρω συντηρητικών κατασχέσεων εις χείρας τρίτων των παραπάνω αναφερόμενων 

Ανώνυμων Τραπεζικών Εταιριών και μισθωτών δημοτικών ακινήτων του Δήμου μας 

άλλως την αναστολή εκτέλεσή τους μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης για την 

διαφορά που έχει ανακύψει επί της οποίας έχει εκδοθεί η με αριθμ. 63/2022 

απόφαση του Μον. Πρωτ. Έδεσσας. Παράλληλα, αιτήθηκα την έκδοση προσωρινής 

διαταγής για την μη εκτέλεση των συντηρητικών κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί, 

δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί η Πέμπτη 17.03.2022 και ώρα 

12.00 μ.μ., ενώ δικάσιμος για την κατατεθείσα ανακοπή δεν έχει ορισθεί ακόμα, 

αλλά θα ορισθεί μετά την έκδοση απόφασης επί του αιτήματος του Δήμου μας για την 

έκδοση προσωρινής διαταγής.  

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα με 

τίτλο ‘’Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων’’ «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής 

και διοικητικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, 

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: α) ……. ι) Αποφασίζει για την υποβολή 

προσφυγών στις διοικητικές αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των 

ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από 

αυτά. …………. Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των 

προηγούμενων εδαφίων, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η έλλειψη 

της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει 

και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο». 

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 3852/2010, με τον τίτλο ‘’Αρμοδιότητες 

του δημάρχου’’ : «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις 

δράσεις του δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα 

της τοπικής κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις αρχές της 

διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ειδικότερα, ο δήμαρχος: α)...,β).... 2) Όταν 

δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημία των 
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δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήμαρχος μπορεί να 

αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της οικονομικής ή της 

επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη 

σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής.».  

Με την παρούσα εισηγούμαι και ζητώ από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου 

μας την έγκριση της με ημερομηνία 14.03.2022 εντολής του Δημάρχου Έδεσσας προς 

εμένα, τη νομικό σύμβουλο του Δήμου Έδεσσας, με σχέση έμμισθης εντολής, 

Χρυσούλα Πέτκου, για άσκηση του προβλεπόμενου ενδίκου βοηθήματος (ανακοπής) 

ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά των τριών (3) συντηρητικών κατασχέσεων που 

επιβλήθηκαν στον Δήμο μας και την έκδοση απόφασης με το ανάλογο περιεχόμενο 

για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Τέλος, ζητώ την κατεπείγουσα συγκρότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

έκδοση της σχετικής απόφασης, ώστε αυτή να προσκομιστεί ενώπιον του αρμοδίου 

Δικαστηρίου κατά την συζήτηση του αιτήματος του Δήμου μας για έκδοση προσωρινής 

διαταγής για την μη εκτέλεση των συντηρητικών κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί με 

τις από 10.03.2022 δηλώσεις της αντιδίκου εταιρίας στο σύνολο των τραπεζικών 

λογαριασμών που διαθέτει ο Δήμος σε όλες τις τράπεζες και στους προαναφερόμενους 

στην παρούσα μισθωτές δημοτικών ακινήτων του Δήμου μας, μέχρι την έκδοση 

απόφασης επί της ασκηθείσας ανακοπής μας. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.     

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους 

πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη 
της απόφασης.  
          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 3.384/16-

3-2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 
του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής 
Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 

οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 
Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
      Α.  Εγκρίνει τη με ημερομηνία 14.03.2022 εντολή του Δημάρχου 

Έδεσσας προς τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής κα 

Χρυσούλα Πέτκου, να  ασκήσει το προβλεπόμενο ένδικο βοήθημα (ανακοπή του 
άρθρου 724 παραγ. 2 του ΚΠολΔ) ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κατά των 
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τριών (3) συντηρητικών κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στον Δήμο μας και την 
έκδοση απόφασης με το ανάλογο περιεχόμενο για την προάσπιση των συμφερόντων 

του Δήμου, όποτε θα οριστεί δικάσιμος αυτής. 
      Β. Εγκρίνει τη με ημερομηνία 14.03.2022 εντολή του Δημάρχου 

Έδεσσας προς τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής κα 

Χρυσούλα Πέτκου για την κατάθεση αίτησης για έκδοση προσωρινής διαταγής 
καθώς και για την παράσταση για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, 

δικάσιμος για την συζήτηση της οποίας έχει ορισθεί η Πέμπτη 17.03.2022 και ώρα 
12.00 μ.μ., για τη μη εκτέλεση των συντηρητικών κατασχέσεων που έχουν 
επιβληθεί για την εν λόγω υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 75/2022. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 09:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17-3-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ευάγγελος 

Θωμάς. 
 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου. 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο. 
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