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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΠΟ 
ΔΙΚΟΓΡΑΦΟ.

Σήμερα  Τρίτη  15  Σεπτεμβρίου  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. 11.846/11-9-2020 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. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. 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: 

1. Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από δικόγραφο.
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 

ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
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4. Συζήτηση και  λήψη απόφασης για εξωδικαστικό  συμβιβασμό με τον  κ. 
Κόλτση Γρηγόριο.

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  με  την 
εταιρεία ΤΟΜΗ ΟΕ.

    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 2ο θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. 
πρωτ.  11.986/14-9-2020  εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  η  οποία 
ανέφερε τα ακόλουθα:

Ο Δήμος μας  είχε ασκήσει  ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης την με  
αριθμ.  καταχ.  ΠΡ104/2019  προσφυγή  κατά  της  με  αριθμ.  90/2018  απόφασης  της  
Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Μακεδονίας Θράκης, δικάσιμος της οποίας έχει οριστεί η 7η.10.2020. 

Ειδικότερα,  δυνάμει  της  με  αριθμ.  185/2018  απόφασης  της  Οικονομικής  
Επιτροπής  του  Δήμου Έδεσσας  αποφασίστηκε  η  έγκριση  της  ανάθεσης  εκτέλεσης  των  
υπηρεσιών  αποκομιδής  απορριμμάτων  και  καθαριότητας  με  τη  διαδικασία  της  
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με το αρ. 32 του Ν. 4412/16 για χρονικό  
διάστημα  εβδομήντα  (70)  ημερών  και  καθορίστηκαν  οι  όροι  αυτής.  Παράλληλα,  
αποφασίστηκε  να  υποβληθεί  πρόσκληση  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  
αποκομιδής  απορριμμάτων  και  καθαριότητας  στην ένωση εταιριών «ΑΠ.ΑΝ.Α –  ΦΥΣΙΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε  –  ΑΜAJ  ΑΕ  –  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ»,  η  οποία  μέχρι  εκείνη  τη  στιγμή  
εκτελούσε τις συμβατικές της υποχρεώσεις με το ίδιο αντικείμενο εργασιών, αφού ήταν  
ανάδοχος  της προηγούμενης διαγωνιστικής διαδικασίας  με αντικείμενο την αποκομιδή  
απορριμμάτων και καθαριότητας και σε περίπτωση άρνησης αυτής να αναζητηθούν άλλοι  
οικονομικοί  φορείς  που  θα  πληρούν  τις  προδιαγραφές  και  τους  όρους  της  ανωτέρω  
διακήρυξης». 

Η Οικονομική Επιτροπή δυνάμει της με αριθμ. 188/2018 απόφασής της ενέκρινε  
την  απευθείας  ανάθεση  εκτέλεσης  των  υπηρεσιών  αποκομιδής  απορριμμάτων  και  
καθαριότητας  για το χρονικό διάστημα εβδομήντα (70) ημερών, στην Ένωση εταιρειών  
«ΑΠ.ΑΝ.Α – ΦΥΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε – ΑΜAJ ΑΕ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ». Με την με αριθμ.  
πρωτ.  16795/25.09.2018  απόφαση  του  Συντονιστή  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  
Μακεδονίας  – Θράκης ζητήθηκε η ακύρωση των με αριθμ.  188/2018 και  185/2018  
αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Έδεσσας. Κατά της απόφασης αυτής ο  
Δήμος μας  άσκησε  προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.  
3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η οποία απορρίφθηκε  
με την με αριθμ. 90/2018 απόφαση αυτής. Ακολούθως, ο Δήμος μας προσέβαλλε την  
παραπάνω  απόφαση  ασκώντας  προσφυγή  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου  
Θεσσαλονίκης, δικάσιμος της οποίας όπως σας έχω ήδη αναφέρει ορίσθηκε η 7η.10.2020. 

Στο μεταξύ  η Ένωση Εταιριών προσέφερε τις  υπηρεσίες για το εν λόγω χρονικό  
διάστημα των 70 ημερών και  κατέθεσε  στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας  τα  
σχετικά  τιμολόγια  προς  πληρωμή,  τα  οποία  στάλθηκαν  στην  Υπηρεσία  Επιτρόπου  του  
Ελεγκτικού  Συνεδρίου  Ν.  Πέλλας  προς  θεώρηση.  Η  Υπηρεσία  Επιτρόπου,  όμως,  τα  
επέστρεψε στον Δήμο μας αθεώρητα δυνάμει της με αριθμ. 5/15-07-2019 πράξης. Στην  
συνέχεια, ο Δήμος μας υπέβαλε αντιρρήσεις κατά της παραπάνω με αριθμ. 5/15-07-2019  
πράξης στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πέλλας δυνάμει του με  
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αριθμ. πρωτ. 14631/25-07-2019 εγγράφου και  κατόπιν αυτού η Οικονομική Υπηρεσία  
του Δήμου επέμεινε στην θεώρηση των εν λόγω χρηματικών ενταλμάτων και  απέστειλε  
αυτά εκ νέου για θεώρηση στην Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πέλλας  
δυνάμει του με αριθμ. πρωτ. 14636/25-07-2019 εγγράφου της. Η Υπηρεσία Επιτρόπου  
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πέλλας, απέστειλε όλα τα παραπάνω έγγραφα που αφορούν  
στην  υπόθεση σε  κλιμάκιο  του Ελεγκτικού Συνεδρίου το  οποίο  δυνάμει  της  με  αριθμ.  
252/2019 απόφασής του ενέκρινε τα χρηματικά εντάλματα θεωρητέα λόγω συγγνωστής  
πλάνης και απεφάνθη ότι μπορεί ο Δήμος να προχωρήσει στην πληρωμή αυτών, όπως και  
έπραξε. 

Επομένως, ύστερα από όλα τα παραπάνω εκλείπει το έννομο συμφέρον του Δήμου  
μας για την συζήτηση της εν λόγω προσφυγής και εισηγούμαι την λήψη απόφασης από την  
Οικονομική  Επιτροπή  για  την  παραίτηση  από  την  με  αριθμ.  καταχ.  ΠΡ104/2019  
προσφυγή του Δήμου μας κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η  
συζήτηση  της  οποίας  έχει  ορισθεί  για  την  δικάσιμο  της  7ης.10.2020  ενώπιον  του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
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. 11.986/14-9-2020 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
Την παραίτηση από την με αριθμ. καταχ. ΠΡ104/2019 προσφυγή του Δήμου 

μας κατά της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης η συζήτηση της οποίας 
έχει  ορισθεί  για  την  δικάσιμο  της  7ης.10.2020  ενώπιον  του  Διοικητικού  Εφετείου 
Θεσσαλονίκης. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 267/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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

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

3

ΑΔΑ: ΩΣ9ΒΩΡΠ-ΜΓΣ


	      	 		
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

		2020-09-17T08:34:15+0300
	Athens




