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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 226α/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
α.ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ  ΑΓΩΓΗΣ  ΠΟΥ  ΘΑ  ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ  ΣΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΒΕΡΟΙΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 37543/12-12-2014 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 έξι  (6) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

 1. Χρήστος Πισλίνας 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  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Φ. Γκιούρος.
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει 
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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.Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
     2.Επικαιροποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής περί επιβολής δικαιώματος βοσκής οικ. έτους 2014.  

          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 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης δίνει το λόγο 
στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο 
οποίος εκθέτει τα παρακάτω:

Με το αριθ.  33794/12-11-2014 εισερχόμενο έγγραφο παρελήφθη η υπ΄ 
αριθ.  1219/2014  κλήση  του  Α΄  Μονομελούς  Τμήματος  του  Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Βεροίας, σύμφωνα με την οποία στις 23-1-2015 θα συζητηθεί η από 
17-12-2002 αγωγή της Γιώρας Θεοδώρας του Μιχαήλ, κατοίκου Έδεσσας η οποία 
στρέφεται κατά του Ελληνικού Δημοσίου και κατά του Δήμου Έδεσσας.

Με την παραπάνω αγωγή ζητά να της καταβληθεί το ποσό των δύο χιλιάδων 
εκατόν δώδεκα ευρώ και ογδόντα τεσσάρων λεπτών (2.112,84€) με το νόμιμο τόκο 
υπερημερίας από την επίδοση της παραπάνω αγωγής, το οποίο αφορά το επίδομα 
οικογενειακών βαρών του Ν. 1505/1984 (άρθρα 8 και 11).
         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 601/8-12-2014 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων,

Αποφασίζει ομόφωνα

         Εγκρίνει  την ανάθεση από μέρους του Δήμου  σε δικηγόρο, για την 
απόκρουση  της  παραπάνω  αγωγής  που  αφορά  την  καταβολή  επιδόματος 
οικογενειακών  βαρών  στην  Γιώρα  Θεοδώρα  του  Μιχαήλ,  κατοίκου  Έδεσσας 
υπάλληλο Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού του Δήμου. 

         Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής, για την παράσταση κατά της 
συζήτησής της καθώς και για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην 
προκείμενη  υπόθεση,  προσλαμβάνει  πληρεξούσιο  δικηγόρο  την  κα.  Ελένη 
Γερογιάννη , δικηγόρο Έδεσσας.

        Η αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των εκατόν ογδόντα 
τριών ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών (183,27€ )με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τη με 
ΚΑ 02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 226α/2014
Αφού συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε το  πρακτικό  αυτό υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  22-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Ιωάννης Μουράτογλου. 

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