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ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΑΣΚΗΣΗ  Η  ΟΧΙ  ΕΦΕΣΗΣ-  
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Τετάρτη 15 Ιουλίου 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. 8.825/10-7-
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 τα πέντε (5) από 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.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. Αντώνιος Ρυσάφης -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  συζητηθούν 
σήμερα  ως  κατεπείγοντα  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

2. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  όχι  έφεσης-διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου.

3. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  διορισμό  δικηγόρου  για  κατάθεση 
πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.

4.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια 
του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας».
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5.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  εκτός  της 
ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. 
πρωτ. 8.936/13-7-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία ανέφερε 
τα ακόλουθα:

         Α) Στις  26.06.2020 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας  η με αριθμ.  631/2020  
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία υποχρεώνεται ο Δήμος μας  
να  καταβάλει  στην  11η ενάγουσα,  Μαρία  Λούσα,  το  ποσό  των  3.417,00  €,  στην  12η 

ενάγουσα,  Ευδοξία Προβατά,  το  ποσό των 2.499,00 €,  στην  13η ενάγουσα,  Χρυσούλα 
Λαζαρίδου,  το  ποσό των 5.172,75 €,  στην 14η ενάγουσα,  Άννα Μποζίνη,  το  ποσό  των 
7.420,50 €, στην 15η ενάγουσα, Κατίνα Καραθανάση, το ποσό των 9.715,50 €, στην 16η 

ενάγουσα,  Δήμητρα Μιλτιάδου, το ποσό των 5.172,75 € στην 17η ενάγουσα,  Αικατερίνη 
Πέτκου, το ποσό των 5.326,50 €, στην 18η ενάγουσα, Χρυσούλα Μπουτκάρη, το ποσό των  
3.673,175 €, στην 19η ενάγουσα, Θεοδώρα Στρεμπένη, το ποσό των 6.536,25 €, στην 20η 

ενάγουσα, Χρυσή Αλιμπάκη, το ποσό των 5.114,325 € και στην 21η ενάγουσα, Ευαγγελία 
Τζίμα, το ποσό των 9.897,75 €. 

Οι  παραπάνω  αναφερόμενες  είναι  καθαρίστριες  Υ.Ε.  δημόσιων  σχολείων  της  
πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης,  οι  οποίες  προσλήφθηκαν  αρχικώς  με  
μισθώσεις  έργου από  το  ελληνικό δημόσιο,  εν συνεχεία από  10.01.2007 με  συμβάσεις  
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από δε 01.01.2011 σε προσωποπαγείς θέσεις  
των Δήμων που χωροταξικά ανήκαν τα σχολεία απασχολήσεώς τους.

Με την ασκηθείσα αγωγή τους οι ενάγουσες ζητούσαν α) να αναγνωριστεί ότι το πρώτο  
εναγόμενο  Ελληνικό  Δημόσιο  υποχρεούτο  να  αναγνωρίσει  μισθολογικά  το  σύνολο  του  
χρονικού διαστήματος που απασχολήθηκε έκαστης των εναγουσών στο ίδιο αντικείμενο έως  
τις  10.01.2007  και  β)  να υποχρεωθεί  έκαστο  από  τα λοιπά εναγόμενα ΝΠΔΔ (Δήμοι),  
μεταξύ αυτών και ο Δήμος μας, να καταβάλει σε καθεμία από τις ενάγουσες τις αναλυτικά  
αναφερόμενες στην αγωγή διαφορές αποδοχών τους, όπως προκύπτουν από την κατάταξή  
τους στο κατώτατο μισθολογικό κλιμάκιο, σε σύγκριση με αυτές που θα λάμβαναν εάν είχε  
αναγνωριστεί  η  ως  άνω  προϋπηρεσία  τους.  Σύμφωνα με  το  διατακτικό  της  εκδοθείσας  
απόφασης με αριθμ.  631/2020 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών απορρίφθηκε η  
αγωγή  ως  προς  το  Ελληνικό  Δημόσιο,  συμψηφίστηκαν  τα δικαστικά έξοδα μεταξύ  των  
διαδίκων και υποχρεώθηκαν οι εναγόμενοι Δήμοι, μεταξύ και αυτών και ο Δήμος μας, να  
καταβάλλουν  τα  ποσά που  αναλυτικά  αναφέρονται  παραπάνω  και  στην  συγκεκριμένη  
απόφαση. 

Ο  χειρισμός  της  υπόθεσης  αυτής  ανατέθηκε  στον  δικηγόρο  Αθηνών  κ.  Γεώργιο  
Κοκκονό, ο οποίος εκπροσώπησε και  κατέθεσε προτάσεις στην συγκεκριμένη δίκη εκτός  
από  τον  Δήμο  μας  και  τον  Δήμο  Αλμωπίας  αλλά  και  τον  Δήμο  Σκύδρας,  ο  οποίος  
γνωμοδοτεί υπέρ της άσκησης εφέσεως κατά της απόφασης αυτής. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  ήτοι  Μονομελούς  Εφετείου  Αθηνών,  κατά  της  εν  λόγω  
απόφασης, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. Παράλληλα, εισηγούμαι την  
ανάθεση  της  άσκησης  εφέσεως  στον  δικηγόρο  Αθηνών  κ.  Γεώργιο  Κοκκονό,  ο  οποίος  
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εκπροσώπησε και  κατέθεσε προτάσεις  στην συγκεκριμένη δίκη τον Δήμο μας,  αλλά και  
άλλους  Δήμους  και  επομένως,  έχοντας  χειριστεί  την  υπόθεση  στον  πρώτο  βαθμό,  έχει  
γνώση της υπόθεσης και των νομικών ζητημάτων που τίθενται.  Επιπρόσθετα,  το αρμόδιο  
δικαστήριο βρίσκεται στην Αθήνα, έδρα της δραστηριότητάς του και η ανάθεση σε αυτόν θα  
αποδειχθεί ενδεχομένως λιγότερο δαπανηρή για τον Δήμο μας από την μετάβασή μου στην  
Αθήνα προς τον σκοπό αυτό, μετάβαση που ούτως ή άλλως είναι ιδιαίτερα δύσκολη λόγω  
του φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζω, αλλά και λόγω των μέτρων για την αποφυγή της  
διασποράς  του  COVID-19.  Για  την  άσκηση  έφεσης,  αλλά  και  την  παράσταση  και  την  
κατάθεση προτάσεων όταν συζητηθεί η έφεση θα χρειαστεί να του καταβληθεί, σύμφωνα με  
τον πίνακα ελάχιστων αμοιβών του Κώδικα Δικηγόρων, αλλά και της προσφοράς του εν  
λόγω δικηγόρου, το ποσό των 139,00 € + Φ.Π.. 24% 33,36 € (για κατάθεση έφεσης) και  
288,00 € + Φ.Π.Α. 24% 69,12 € (για παράσταση και σύνταξη και κατάθεση προτάσεων),  
συνολικά μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 529,48 €. 

Σας  τονίζω  ότι  η  άσκηση  της  έφεσης  –  αν  αποφασίσετε  σχετικά  -  θα  
πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι και 27 Ιουλίου 2020. 

Β) Στις 29.06.2020 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η με αριθμ. Α153/2020 απόφαση  
του  Τριμελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας  που  έκανε  δεκτή  εν  μέρει  την 
προσφυγή των  1)  Γαρυφαλλιάς  Κωφού,  2)  Μαρίας  συζ.  Αναστ.  Μισαηλίδου,  το  γένος  
Λάζαρου  Γραικού,  η  οποία  απεβίωσε  και  συνέχισαν  τη  δίκη  οι  κληρονόμοι  αυτής,  3)  
Αναστασίου Γραικού και 4) Οδυσσέα Γραικού κατά του Δήμου Έδεσσας. 

Με την ασκηθείσα προσφυγή τους οι προσφεύγοντες ζητούσαν να αρθεί η δέσμευση της  
ιδιοκτησίας τους, με τον αποχαρακτηρισμό της ως χώρου τουρισμού και αναψυχής, όπως  
αυτή επιβλήθηκε με την με αριθμ. 1/1991 πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης  
της περιοχής Επέκτασης οικισμού Έδεσσας του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών  
Εφαρμογών  της  Νομαρχίας  Πέλλας,  η  οποία  κυρώθηκε  δυνάμει  της  με  αριθμ.  πρωτ.  
828/03.05.1995 απόφαση του Νομάρχη Ν. Πέλλας. Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες είναι  
συγκύριοι, συννομείς και  συγκάτοχοι  μιας  ιδιοκτησίας  που βρίσκεται  στο 384ο Ο.Τ. της  
πόλης της Έδεσσας στην περιοχή Γκαβαλιώτισσα, με κωδικό ιδιοκτησίας 030202, σύμφωνα  
με  την με αριθμ.  1/1991 Πράξη  Εφαρμογής  που συντάχθηκε  στην περιοχή.  Από τους  
πίνακες  της  παραπάνω  αναφερόμενης  Πράξης  Εφαρμογής,  που  κυρώθηκε  με  την  με  
αριθμ. πρωτ. 828/03.05.1995 απόφαση του Νομάρχη Ν. Πέλλας, η εν λόγω ιδιοκτησία  
απαλλοτριώνεται στο σύνολό της, από τα οποία τα 1.625,49 τ.μ., ως κοινωφελής χώρος και  
τα 58,65 τ.μ., ως δρόμος. Το τμήμα εντός του 384ου Ο.Τ. είναι χαρακτηρισμένο ως χώρος  
τουρισμού και αναψυχής.

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης στην προκειμένη περίπτωση, «…η αρμοδιότητα 
για την άρση του επιβληθέντος βάρους για το εν λόγω ακίνητο, ανήκε κατά τον κρίσιμο  
χρόνο υποβολής της αίτησης των προσφευγόντων (08.02.2013) στην Περιφέρεια Κεντρικής  
Μακεδονίας σύμφωνα με το άρθρο 3 παραγ. 3 περ. β΄του Ν. 3852/2010. … Συνεπώς, ο  
Δήμος Έδεσσας δεν ήταν αρμόδιος να αποφασίσει επί τη αίτησης των προσφευγόντων για  
άρση  του  επιβληθέντος  ρυμοτομικού  βάρους  επί  της  ιδιοκτησίας  τους,  αλλά  όφειλε  να  
διαβιβάσει την εν λόγω αίτηση στην κατά τα παραπάνω αρμόδια Περιφέρεια». Διατάσσει δε 
το  Δήμο μας  αναπέμποντας  την υπόθεση  σε εμάς,  να διαβιβάσει  την από  08.02.2013  
αίτηση των προσφευγόντων στην αρμόδια Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης  
και  την  συμμόρφωση  με  το  διατακτικό  της  εκδοθείσας  απόφασης,  ήτοι  να  
διαβιβάσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μας την από 08.02.2013 αίτηση των  
προσφευγόντων στην αρμόδια Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

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

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 8.936/13-7-2020 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την ΑΑ 377 με αριθμ.πρωτ.9021/15-9-2019 Απόφαση 
Δέσμευσης Πίστωσης 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
Α. Την  άσκηση  έφεσης  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  ήτοι  Μονομελούς 

Εφετείου Αθηνών, κατά της αριθμ. 631/2020 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

    Προσλαμβάνει  ως  πληρεξούσιο  δικηγόρο του Δήμου Έδεσσας  το Δικηγόρο 
Αθηνών  Γεώργιο  Κοκκονό  (Α.Μ.Δ.Σ.Α.:  18037)  και  του  δίδει  δε  την  εντολή  και 
πληρεξουσιότητα να ασκήσει  την εν  λόγω έφεση στο Μονομελές  Εφετείο  Αθηνών,  να 
εκπροσωπήσει το Δήμο μας και να παρασταθεί στη δικάσιμο όποτε αυτή οριστεί  αλλά 
και  σε  οποιαδήποτε  άλλη  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  προς  εκπροσώπηση  και 
υποστήριξη  των  συμφερόντων  του  Δήμου  Έδεσσας,  να  καταθέσει  υπομνήματα  και 
σχετικά και  να  προβεί  σε  οποιαδήποτε  άλλη νόμιμη ενέργεια  για  την περαίωση των 
παραπάνω εντολών.

Ο καθορισμός της αμοιβής του παραπάνω δικηγόρου έγινε με βάση τις νόμιμες 
δικηγορικές αμοιβές, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του ν. 4194/2013 και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 00.0611 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων», προϋπολογισμό του 
Δήμου οικ. έτους 2020.
         Για τις ανωτέρω παραστάσεις  να καταβληθεί  στο Δικηγόρο Αθηνών Γεώργιο 
Κοκκονό το  ποσό  των  139,00  €  + Φ.Π.Α.  24% 33,36  €  (για  κατάθεση  έφεσης)  και 
288,00 € + Φ.Π.Α. 24% 69,12 € (για παράσταση και σύνταξη και κατάθεση προτάσεων), 
δηλαδή συνολικά μαζί με τον Φ.Π.Α. 24% το ποσό των 529,48 €. 

Β. Τη μη άσκηση έφεσης και την συμμόρφωση με το διατακτικό της Α153/2020 
απόφασης,  ήτοι  τη  διαβίβαση  από την αρμόδια  υπηρεσία  του Δήμου μας την από 
08.02.2013  αίτηση  των  προσφευγόντων  στην  αρμόδια  Περιφέρεια  Κεντρικής 
Μακεδονίας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 207/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
- Δικηγόρο κ. Γεώργιο Κοκκονό
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.

4

ΑΔΑ: 63ΘΑΩΡΠ-40Ω


	      	 		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2020-07-17T13:06:26+0300
	Athens




