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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91α/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
α.  ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ  ΣΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ

Σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 11881/6-5-2015 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. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

1. 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 .
          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:
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1. Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης έργου «Επισκευή συντήρηση 
δικτύων ηλεκτροφωτισμού οικισμού Παλαιού Αγίου Αθανασίου και γηπέδου 
Άρνισσας.

2. Ψήφιση πιστώσεων 12ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2015.
3. Συζήτηση  επί  της  ένστασης  της  εταιρείας  «Χρ.  Καιρίδης  Τεχνική  & 

Εμπορική  Α.Ε.»  και  επικύρωση  του  πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την 
ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Εργασίες αποκομιδής 
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας».

4. Απευθείας  ανάθεση  έργου  με  τίτλο  «Αγροτική  οδοποιία  Νησίου», 
προϋπολογισμού 6.000,00 € (ΚΑ 30/7333.502 - ΠΔ).

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  τα  ανωτέρω  θέματα  ως  κατεπείγοντα,  τα  οποία  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 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης  εκθέτει τα 
παρακάτω:
        Στις 22-5-2015 θα συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Βεροίας η από 1-6-
2014  αγωγή του Θεοχάρη Πούφλη που στρέφεται κατά του Δήμου Έδεσσας που 
εκπροσωπείται νόμιμα.
        Με την παραπάνω αγωγή ζητά να της καταβληθεί  το ποσό των χιλίων 
επτακοσίων  εβδομήντα  έξι  ευρώ  και  δέκα  εννιά  λεπτών  (1776,19€),  με  τους 
νόμιμους τόκους υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής, και μέχρι την πλήρη 
εξόφληση,  καθώς  και  τη  δικαστική  δαπάνη.  Το  ανωτέρω  ποσό  προήλθε  από 
αποκατάσταση φθορών που προκάλεσε ο Δήμος Έδεσσας στο αγροτεμάχιό του που 
βρίσκεται στην Τ. Κ. Άγρα, κατά τη διάνοιξη αγροτικού δρόμου στην περιοχή. 
        Στην Οικονομική Επιτροπή εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά πόσο τα 
συμφέροντα του Δήμου υπαγορεύουν την απόκρουση της παραπάνω αγωγής.

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  καθώς  και  την  α/α  333  Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

        Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου της παραπάνω από 1-6-
2014 αγωγής του Θεοχάρη Πούφλη, που θα συζητηθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Βεροίας στις 22-5-2015. 

Για  την  απόκρουση  της  παραπάνω  αγωγής,  για  την  παράσταση  κατά  τη 
συζήτησή της και γενικά για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην 
προκείμενη  υπόθεση,  προσλαμβάνει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  την  κα   Έλενα 
Γερογιάννη, δικηγόρο Έδεσσας  

Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων 
εβδομήντα πέντε ευρώ και δέκα πέντε λεπτά (375,15€) με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει 
τη με ΚΑ 02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015  
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 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 91α/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  15-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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