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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 103/2015    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ  ΓΙΑ  ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ 
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Τετάρτη 27 Μαΐου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 13745/22-5-2015 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 πέντε (5) 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 

Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. 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 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 απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου.

2. Ανάθεση σε δικηγόρο για κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων.
3. Ανάκληση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

         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. 
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        Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 1Ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει τα 
παρακάτω:
        Στις 2-6-2015 θα συζητηθεί στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας η από 30-12-2014  αγωγή 
του Φίλιππου Ζειρεκλίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Έδεσσας που στρέφεται κατά του 
Δήμου Έδεσσας που εκπροσωπείται νόμιμα.
        Με την παραπάνω αγωγή ζητά να του καταβληθεί το ποσό των χιλίων επτακοσίων 
πενήντα ενός ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών (1751,45€), 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 τη μη εξόφληση τιμολογίων 
παροχής  υπηρεσιών που εξέδωσε  ο προαναφερόμενος  για πωληθέντα προϊόντα  και 
συντήρηση συστημάτων συναγερμού στο Δήμο. 
        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  386  Πρόταση  Ανάληψης 
Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου της παραπάνω από 30-12-2014 
αγωγής του Φίλιππου Ζειρεκλίδη του Παναγιώτη, κατοίκου Έδεσσας που θα συζητηθεί 
στο στο Ειρηνοδικείο Έδεσσας στις 2-6-2015. 

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 Δήμητρα Πάντση, 
δικηγόρο Έδεσσας  

Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων έξι ευρώ 
και εξήντα τεσσάρων λεπτών (206,64€) με τον ΦΠΑ και 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 10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  2-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος 
Ρυσάφης,  Χρήστος Πέτκος.

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