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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 137/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.  

Σήμερα Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  11845/28-6-2018  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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.   Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτικό 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. Σύνταξη σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.
2. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου  «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας».

3. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
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έργου  «Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας Τ.Κ Βρυττών 
–Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας γέφυρας στην Τ.Κ Ριζαρίου».

4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων 
από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
         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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 11869/28-6-2018 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, οι οποίες αναφέρουν τα ακόλουθα:

Α) Στις 05.03.2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, πρόκειται να εκδικαστεί  
η με αριθμ. πρωτ. προκατ. 224/2018 αίτηση υπαγωγής στα άρθρα 4, 5 παραγ. 3 και 6  
παραγ. 1 εδ. β΄ του Ν. 3869/2010 των 1) Ασπασίας Λαμπάδα και 2) Χρήστου Βλάχου  
κατά της ALPHA Τράπεζας, του ΕΦΚΑ, της ΑΑΔΕ, του Δήμου μας και της ΔΕΥΑΕ.     

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  δικάσιμο  της  5ης.03.2019  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  
δικάσιμο  αυτής  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας  για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου. 

Β) Στις 24.04.2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η αγωγή της Ανων. Εταιρίας  
με την επωνυμία «ΠΑΠΑΖΗΣ ΜΟΝΟΠΡ. ΑΕ»  που άσκησε ενώπιον του Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των  
10.736,00  €,  που  δήθεν  της  οφείλεται  από  συμφωνηθείσες  συμβάσεις  έργου,  ήτοι  
επισκευές οχημάτων. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  οποιαδήποτε  ορισθείσα  δικάσιμο  ή  την  τυχόν  μετ’  αναβολή  
δικάσιμο  αυτής,  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας,  για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου.

Γ) Στις 02.05.2019 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, πρόκειται να εκδικαστεί  
η με αριθμ.  καταθ.  23/2018 αγωγή της ανων.  Εταιρίας  με την επωνυμία «ΜΗΝΟΣ  
ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά του  
Δήμου μας, με την οποία ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των 1.160,06 €, τα οποία  
ισχυρίζεται ότι της οφείλει ο Δήμος μας από αγορά ανταλλακτικών και επισκευή του με  
αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 2571 οχήματος του Δήμου μας.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  δικάσιμο  της  2ης.05.2019  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  
δικάσιμο αυτής, ενώπιον Ειρηνοδικείου Έδεσσας για την προάσπιση των συμφερόντων  
του Δήμου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. 11869/28-6-2018 εισήγηση της 
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
Αναθέτει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής, 

Χρυσούλα Πέτκου, την αντίκρουση και γενικά την υπεράσπιση και προάσπιση των 
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συμφερόντων του Δήμου στις υποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, 
κατά την ορισθείσα δικάσιμο που σε κάθε μία αναφέρεται, καθώς και σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 137/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4-7-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, 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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