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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  263/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
8.   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ   
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΑΓΩΓΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  28909/6-11-2015 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. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Τακτικό μέλος
4. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος.
3. Ιωάννης  Μουράτογλου  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 .
          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 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  εκθέτει τα 
παρακάτω:
         Με την αριθ.  106/2015 απόφασή του το Ειρηνοδικείο Έδεσσας (Ειδικές 
Διατάξεις περί Μικροδιαφορών), δέχεται την αριθ. κατάθεσης 6/26-3-2014 αγωγή του 
κ.  Νικολάου  Μητρία  του  Χρήστου,  κατοίκου  Έδεσσας,  με  την  οποία  στρεφόταν 
εναντίον του Δήμου Έδεσσας και απαιτούσε το ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων 
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είκοσι  τριών  ευρώ  και  δέκα  τεσσάρων  λεπτών  (2.723,14€),  ως  ασφάλιστρα  από 
σύμβαση  ασφάλισης  που  είχε  καταρτιστεί  μεταξύ  του  Δήμου  Έδεσσας  και  της 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
      Ο δικηγόρος Έδεσσας κ. Ιορδάνης Χατζηαντωνιάδης, που είχε οριστεί με την αριθ. 
136γ/2014  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  να  αποκρούσει  την 
προαναφερόμενη αγωγή, με την αριθ. 28935/6-11-2015 γνωμοδότησή του επί της 
προαναφερθείσας απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, εισηγείται την πληρωμή του 
ως άνω ποσού στον κ. Νικόλαο Μητρία του Χρήστου.
     Επιπλέον η ως άνω απόφαση του Ειρηνοδικείου παρέπεμψε της εκδίκαση της 
ασκηθείσας από το Δήμο Έδεσσας παρεμπίπτουσας αγωγής κατά του μισθωτή του 
χώρου του ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟΥ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας, ως αρμόδιου, 
λόγω ποσού.
    Σύμφωνα  με  την  ανωτέρω  γνωμοδότηση,  από  την  σχηματισθείσα  δικογραφία 
διαπιστώθηκε από τον κ. Χατζηαντωνιάδη, ότι ο Δήμος Έδεσσας έχει καταγγείλει τη 
σύμβαση μίσθωσης με την από 1-12-2009 εξώδικο δήλωση. Συνεπώς ο Δήμος θα 
πρέπει να διεκδικήσει πέρα από τα μισθώματα κι όσα χρήματα έχει καταβάλλει για 
την ασφάλιση του μίσθιου χώρου από την καταγγελία της σύμβασης. 
   Καταλήγοντας  ο κ.  Χατζηαντωνιάδης  εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή την 
άσκηση  αγωγής  κατά  της  μισθώτριας  Ανώνυμης  Εταιρείας  με  την  επωνυμία  « 
ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ  –  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  και  του  εγγυητή  της 
μίσθωσης και αρχικού εκμισθωτή Αντωνίου Παππά του Χαριλάου, καθώς κι όποιου 
άλλου προσώπου εκμεταλλεύεται το χώρο και ενέχεται στην ως άνω μίσθωση , για τη 
διεκδίκηση των χρημάτων που αφορούν ασφάλιστρα που έχει καταβάλλει ο Δήμος 
Έδεσσας για όσο χρονικό διάστημα παραμένει στο μίσθιο μετά την καταγγελία της 
μίσθωσης.
         Στην  Οικονομική  Επιτροπή  εναπόκειται  να  αποφασίσει  κατά  πόσο  τα 
συμφέροντα του Δήμου υπαγορεύουν την άσκηση 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  646/6-11-2015 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

         Εγκρίνει την άσκηση αγωγής από μέρους του Δήμου  κατά της μισθώτριας 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία « ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και του εγγυητή της μίσθωσης και αρχικού εκμισθωτή Αντωνίου Παππά του 
Χαριλάου, καθώς κι όποιου άλλου προσώπου εκμεταλλεύεται το χώρο και ενέχεται 
στην ως άνω μίσθωση , για τη διεκδίκηση των χρημάτων που αφορούν τα ασφάλιστρα 
που  έχει  καταβάλλει  ο  Δήμος  Έδεσσας  για  όσο  χρονικό  διάστημα παραμένει  στο 
μίσθιο μετά την καταγγελία της μίσθωσης.

        Για την άσκηση 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  τον  κ.  Ιορδάνη  Χατζηαντωνιάδη, 
δικηγόρο Έδεσσας.
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        Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων σαράντα 
εννιά ευρώ και εξήντα εννιά λεπτών (249,69€) με τον ΦΠΑ, και θα βαρύνει τη με ΚΑ 
02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 263/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 16-11-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου.

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