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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 80/2015    

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
13.   ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  44/2015  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΑΙΤΗΣΗΣ   
ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ».

Σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 10248/20-4-2015 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. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου         Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας       Τακτικό μέλος

1. 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 .
          Ο Πρόεδρος  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
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1. Σύνταξη έκθεσης Α΄ Τριμήνου του έτους 2015 για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού και υποβολή της για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερησίας διάταξης  εκθέτει τα 
παρακάτω:
         Με την αριθ. 44/2015 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε εγκρίνει 
την κατάθεση αίτησης ανάκλησης των ασφαλιστικών μέτρων που είχαν κερδίσει οι 
υπάλληλοι  του  Δήμου(Σχολικοί  Φύλακεςκαι  με  τα  οποία  είχαν  επισδτρέψει  στο 
Δήμο και  παρέχουν  τις  υπηρεσίες  τους)  τα  οποία  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, είχε προσληφθεί (με την αριθ. 
44/2015  απόφαση  της  Ο.Ε.),  πληρεξούσιος  δικηγόρος  ο  κ.  Ιορδάνης 
Χατζηαντωνιάδης, δικηγόρο Έδεσσας.   
         Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου θα γίνει με βάση τις  
νόμιμες  δικηγορικές  αμοιβές,  όπως  προσδιορίζονται  από  τις  διατάξεις  του  Ν. 
4194/2013 και θα βαρύνει τον Κ.Α. με τίτλο Αμοιβές νομικών προϋπολογισμού 
οικ. έτους 2015.
        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. 
314/2015 Πρόταση Ανάληψης Δαπάνης

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει  την συμπλήρωση της αριθ.  44/2015 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κατά πεντακόσια είκοσι πέντε ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (525,21€) για 
την αμοιβή του παραπάνω δικηγόρου  με βάση τις νόμιμες δικηγορικές αμοιβές, 
όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του Ν. 4194/2013.
         Η αμοιβή της παραπάνω συμπλήρωσης θα βαρύνει τη με ΚΑ 02.00.6111 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 11:10 π.μ.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 80/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 7-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης, Χρήστος Πισλίνας.

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