
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ   
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  6.664/12-4-2019  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),  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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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. Έγκριση  Πρακτικού  2  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)».
2. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Καρυδιάς».  
4. Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
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         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  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
6468/10-4-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Α) Σας  ενημερώνω για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  30/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  η οποία έκρινε εαυτόν αναρμόδιο  και  παραπέμπει την 
υπόθεση στο Πολιτικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κρίνοντας την αγωγή του Πέτρου  
Μητσαράκη  του  Γεωργίου  κατά  του  Δήμου  μας,  με  την  οποία  ζητούσε  να  του  
καταβάλλουμε  το  ποσό  των  12.103,00  €  και  αφορά  στο  έργο  «Διάνοιξη  και  
Αμμοχαλικόστρωση  Κοινοτικών  &  Αγροτικών  Οδών  Παλαιού  και  Νέου  Αγίου  
Αθανασίου».     

Β) Σας  ενημερώνω για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  32/2019 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή της ανώνυμης  
εταιρείας  με την επωνυμία «ΠΑΠΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  
μας υποχρεώνει να της καταβάλλουμε το ποσό των 10.736,00 € με το νόμιμο τόκο από  
την επομένη της επίδοσης της αγωγής, κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για  
το ποσό των 3.000,00 € και μας καταδικάζει στην καταβολή στην παραπάνω εταιρία  
ποσού 200,00 € για δικαστικά έξοδα. 

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  άσκηση  έφεσης ενώπιον  του  αρμοδίου  
δικαστηρίου,  για την  προάσπιση  των  συμφερόντων του  Δήμου,  καθώς  πρόκειται  για  
απαίτηση  που  στηρίζεται  σε  μη  νόμιμη  απευθείας  ανάθεση,  δυνάμει  προφορικής  
συμφωνίας, και έτσι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη σύναψη εξώδικου  
συμβιβασμού  και  παραίτησης  από  τα  ένδικα  μέσα  (ΕλΣυν.  Πράξη  VII Τμήματος  
263/2007, Κλιμ. Τμημ. 7 πράξη 294/2014). 

Γ) Σας  ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ.  117/2019 απόφασης του 
Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Έδεσσας,  με  την  οποία  έγινε  δεκτή  η  έφεση  του  
Χριστόδουλου Σημάδη του Τρύφωνα κατά του Δήμου και κατά της με αριθμ. 35/2015  
απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας  και  μας  υποχρεώνει  να του καταβάλλουμε το  
ποσό των 12.660,17 € με το νόμιμο τόκο από την 17.06.2008, οπότε και  όχλησε το  
Δήμο, πλέον του νόμιμου ΦΠΑ που δεν θα υπερβαίνει το 23%. Τέλος, μας καταδικάζει  
στην καταβολή 400,00 € για δικαστική δαπάνη. 

Με την παρούσα εισηγούμαι τη μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου  
κατά της εν λόγω απόφασης, καθώς αυτή δεν συνιστά τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας και δεν  
εξετάζεται η υπόθεση στην ουσία αυτής παρά μόνον οι νομικές πλημμέλειες αυτής αλλά  
και  διότι  οι  ισχυρισμοί  και  τα  επιχειρήματά  μας  τέθηκαν  υπόψη  των  αρμοδίων  
δικαστηρίων  (πρωτοβάθμιο  και  δευτεροβάθμιο)  και  η  άσκηση  αναίρεσης  κατά  της  
παραπάνω απόφασης, θεωρώ ότι δεν θα είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας, διότι με  
την άσκησή της θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας με την  
υποχρέωση καταβολής τόκων (ήδη από 17.06.2008) και λοιπών δικαστικών εξόδων. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 6468/10-4-2019 εισήγηση της 
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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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α.  Να τεθεί στο αρχείο της υπόθεσης  που τηρεί η  Νομικός Σύμβουλος του 

Δήμου. 
Β. Παρέχει  στη  Νομικό  Σύμβουλο του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής 

Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να ασκήσει έφεση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 
κατά της αριθ. 32/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση.

Β.  Τη μη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως κατά της αριθ. 117/2019 απόφασης 
του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Έδεσσας.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

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

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