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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 179/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 16 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων 
των θυρών και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Οικονομική 
Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ. 
6.332/29-5-2020  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), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  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 συμμετείχαν και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος.

           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

      Έγκριση  1ου Πρακτικού  Αποσφράγισης  –Αξιολόγησης 
Δικαιολογητικών/Τεχνικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με Αρ. Συστ. 
90319 για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ 
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ΒΑΡΟΣΙ» στο πλαίσιο του έργου “INTERACTIVE AND VIRTUAL PRESENTASION OF 
CALTURAL HERITAGE &  CINEMA –  CINECALTURE”  το  οποίο  υλοποιείται  στο 
πλαίσιο του προγράμματος INTERREG IPA CBC GREECE – REPUBLIC OF NORTH 
MACEDONIA 2014-2020.

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

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνης Ρυσάφης μειοψηφεί ως προς τη 
συζήτηση του θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
6.509/1-6-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  487/2020  απόφασης  του  
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία  έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή 
της εταιρίας με την επωνυμία «Κ. ΜΥΛΩΝΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» και αναγνωρίζει την  
υποχρέωση  του  Δήμου  μας  να  της  καταβάλει  το  ποσό  των  8.384,64  €,  
εντόκως από τις  23.01.2005 έως την εξόφληση με βάση το επιτόκιο που 
ορίζεται  στο  άρθρο  4  παραγ.  4  του  π.δ/τος  166/2003,  συμψηφίζει  δε  τα  
δικαστικά  έξοδα  μεταξύ  των  μερών.  Η  αγωγή  είχε  ως  αντικείμενο  υπόλοιπο  
εργολαβικού  ανταλλάγματος  του  1ου τελικού  λογαριασμού  του  έργου  με  τίτλο  
«Διαμόρφωση  χώρου αναψυκτηρίου  οικ.  Περαίας»,  σε  εκτέλεση της  από  29.03.2002  
σύμβασης του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας και της εν λόγω εταιρίας σε εκτέλεση της με  
αριθμ. 118/2002 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας  
και  της  με  αριθμ.  5/2002  μελέτης  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  Δήμου  και  Κοινοτήτων  
(Τ.Υ.Δ.Κ.) Νομαρχίας Πέλλας. 

Επειδή το Διοικητικό Εφετείο είναι αποκλειστικά αρμόδιο σε πρώτο και τελευταίο  
βαθμό  επί  των  διαφορών  που  προκύπτουν  από  διοικητικές  συμβάσεις,  δηλαδή  στις  
διαφορές αυτές δεν προβλέπεται η άσκηση έφεσης. 

Επειδή  σύμφωνα  με  την  παραγ.  4  του  άρθρου  53  του  π.δ/τος  18/1989  
‘’Κωδικοποίηση  διατάξεων  νόμων  για  το  Συμβούλιο  της  Επικρατείας’’  «Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση αίτησης αναιρέσεως, όταν το ποσό της διαφοράς που άγεται  
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας είναι κατώτερο από σαράντα χιλιάδες ευρώ,  
εκτός  αν  προσβάλλονται  αποφάσεις  που  εκδίδονται  επί  προσφυγών  ουσίας,  εφόσον  
αφορούν  περιοδικές  παροχές  ή  τη  θεμελίωση  του  δικαιώματος  σε  σύνταξη  ή  τη  
θεμελίωση  του  δικαιώματος  σε  εφάπαξ  παροχή  και  τον  καθορισμό  του  ύψους  της.  
Ειδικώς στις διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις  
διακόσιες χιλιάδες ευρώ. ...». 

Επομένως, εφόσον το ποσό της υπό κρίση διαφοράς  (που είναι  από διοικητική  
σύμβαση), δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € ( ήτοι είναι 8.384,64 €, πλέον τόκων)  
δεν επιτρέπεται, δηλαδή δεν είναι δυνατή η άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, εισηγούμαι  
την μη άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως, καθώς αυτή δεν είναι επιτρεπτή από το νόμο. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
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         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.  6.509/1-6-2020 
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» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθμ. 487/2020 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό 
της παρούσας.

Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για την λήψη 
απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 179/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

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

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