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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 11 ΜΑΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91ζ/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ.

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:

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.
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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:  
       α) Με το αριθ. πρωτ. 11210/28-4-2015 έγγραφο γνωστοποιήθηκε στο Δήμο η 
από 23-4-2015 εξώδικος δήλωση-διαμαρτυρία πρόσκληση του κ. Βασιλείου 
Νικόλτσιου του Νικολάου, κατοίκου Θες/νίκης σύμφωνα με την οποία καλεί το 
Δήμο μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα να καταβάλλει το ποσό των δέκα χιλιάδων 
ευρώ (10.000,00€) από οφειλή που προήλθε από δραστηριότητα που του ανέθεσε ο 
Δήμος για την κατασκευή του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα στην Τ. Κ. Καρυδιάς.
       Τα χρήματα έχουν δεσμευτεί από τη ΔΟΥ Έδεσσας για την εξόφληση του 
προαναφερόμενου κι ο ίδιος είναι ενήμερος από την Ταμειακή Υπηρεσία του 
Δήμου.
     β)Με την αριθ. 10325/20-4-2015 γνωστοποιήθηκε στο Δήμο η αριθ. 171/2011 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία καλείται 
ο Δήμος να εξοφλήσει στον Τριπέση Χρήστο του Χριστοδούλου την οφειλή του που 
ανέρχεται στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα έξι ευρώ και 
ενενήντα τεσσάρων λεπτών (19.986,94€), από την απευθείας ανάθεση του έργου « 
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Άγρα». Ο Πρόεδρος ενημερώνει την Επιτροπή 
ότι η Ταμειακή Υπηρεσία έχει προχωρήσει στην ενταλματοποίηση της οφειλής.
    γ) Με το αριθ. πρωτ. 11475/30-4-2015 γνωστοποιήθηκε στο Δήμο η  αριθ. 
143/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία οι: 1) 
Μαρία Χατζηχαρίση του Σωτηρίου, 2) Γεώργιος Γιαννούσης του Ιωάννη και 3) 
Αργύριος Μπόγιας του Τρύφων, υποχρεώνουν το Δήμο στην καταβολή το ποσού των 
χιλίων οκτακοσίων δέκα εφτά ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (1.817,18€), από οφειλή 
που προέρχεται από ανάθεση για εκπροσώπηση του Δήμου σε νομικές υποθέσεις 
του από τους προαναφερόμενους δικηγόρους. Ο Πρόεδρος ενημερώνει το σώμα ότι 
έχουν δεσμευτεί το ποσό από το λογαριασμό ου Δήμου σε εκτέλεση της  Διαταγής 
Πληρωμής των προαναφερόμενων δικηγόρων.
     δ) Με το αριθ. 11474/30-4-2014 γνωστοποιήθηκε στο Δήμο η αριθ. 258/2014 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία η Μαρία 
Χατζηχαρίση του Σωτηρίου, υποχρεώνει το Δήμο στην καταβολή του ποσού των 
δέκα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα οκτώ ευρώ και είκοσι εννιά λεπτών 
(18.558,2€), από οφειλή που προέρχεται από ανάθεση για εκπροσώπηση του 
Δήμου σε νομικές υποθέσεις του από την προαναφερόμενη δικηγόρο. Ο Πρόεδρος 
ενημερώνει το σώμα ότι έχουν δεσμευτεί το ποσό από το λογαριασμό ου Δήμου σε 
εκτέλεση της  Διαταγής Πληρωμής των προαναφερόμενων δικηγόρων.
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Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει  σχετικά  με  την  άσκηση  ένδικων  μέσων  εναντίον  των  παραπάνω 
αποφάσεων ή τη λογιστική τακτοποίηση αυτών.

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»  

Αποφασίζει ομόφωνα

         Να προχωρήσει η ταμειακή υπηρεσία στην άμεση τακτοποίηση των οφειλών 
που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και να μην ασκήσει κανένα ένδικο 
μέσο κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων των δικαστηρίων.

   Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 10:45 π.μ.

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

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  18-5-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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