
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 249/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ.     

Σήμερα Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ. 19943/8-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 πέντε  (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 20035/9-11-2018 εισήγηση της Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Στις 03.12.2018, έπειτα από δύο αναβολές, πρόκειται  να συζητηθεί ενώπιον του  
Διοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης η με αριθμ. καταχ. ΑΓ695/2015 αγωγή της ΔΕΥΑΕ  κατά  
του Δήμου Έδεσσας, με την οποία ζητά να της καταβάλουμε το ποσό των 2.110,33 €. Το  
ποσό αυτό, όπως αναφέρει στην αγωγή της η ΔΕΥΑΕ, της οφείλεται από το πρόγραμμα  
ΘΗΣΕΑΣ  και  ενόψει  της  από  11.11.2009  προγραμματικής  σύμβασης  που  είχαμε  
υπογράψει, με σκοπό την κατασκευή  του αγωγού αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων της  
πλατείας  Ελευθερίας και  ειδικότερα των οδών Αρχ. Παντελεήμονος, Φιλίππου, Ομήρου  
και Θεσσαλονίκης, ποσό το οποίο έχει καταβληθεί στον Δήμο μας από την 19.11.2010.  
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Απευθυνόμενη στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας διαπίστωσα την αλήθεια των  
όσων αναφέρονται  στην υπό κρίση αγωγή,  πως δηλαδή από την 19.10.2010 ο Δήμος  
Έδεσσας έχει εισπράξει τα χρήματα από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ και δεν έχει καταβάλει το  
προαναφερόμενο ποσό σε αυτήν. 

Ενόψει  των  ανωτέρω  με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  λήψη  απόφασης  για  
εξωδικαστικό συμβιβασμό με την ΔΕΥΑΕ και την καταβολή του ποσού των 2.110,33 €,  
καθώς  η  συζήτηση της  αγωγής  θα επιβαρύνει  τον  Δήμο  μας  με  περαιτέρω  δικαστικά  
έξοδα.   

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της τη με αριθμ. καταχ. ΑΓ695/2015 αγωγή της ΔΕΥΑΕ,  την  αριθ. πρωτ. 20035/9-
11-2018 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, τις διατάξεις της περίπτωσης 
(ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε με 
την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012«Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την 
Αυτοδιοίκηση και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωματωμένη Οδηγία», με την οποία 
απονέμεται στην Οικονομική Επιτροπή η αρμοδιότητα να αποφασίζει για το δικαστικό 
συμβιβασμό και τον εξώδικο συμβιβασμό ή κατάργηση δίκης που έχουν αντικείμενο 
μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Την καταβολή του ποσού των δύο χιλιάδων εκατόν δέκα ευρώ και τριάντα τριών 
λεπτών (2.110,33€) στη ΔΕΥΑ Έδεσσας, ενόψει της από 11.11.2009 προγραμματικής 
σύμβασης με σκοπό την κατασκευή  του αγωγού αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων, με 
τη διαδικασία της εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, με βάση το αριθ. πρωτ. 
οικ.45351/12-11-2013 έγγραφο του Υπουργείου  Εσωτερικών, Γενική Δ/νση Οικ. 
Υπηρεσιών, Τμήμα Οικον. Δ/νσης & Π/Υ.  

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 249/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
     Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μ. Καλούση.
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

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