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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ 
ΤΟΝ Κ. ΚΟΛΤΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ.

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.
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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.

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 4ο θέμα εκτός της 
ημερήσιας  διάταξης είχε ενημερώσει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ.  πρωτ.  12.086/15-9-2020  εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου,  η 
οποία ανέφερε τα ακόλουθα:
         Στις 10.09.2020 υπέβαλε στο Δήμο μας την με αριθμ. πρωτ. 11841/2020 αίτηση  
ο Γρηγόριος Κόλτσης του Χρήστου,  με την οποία ζητά την εξωδικαστική επίλυση της  
διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ μας έπειτα από την αγωγή που άσκησε κατά του  
Δήμου μας, η οποία έγινε δεκτή δυνάμει της με αριθμ. 234/2019 απόφασης του Μον.  
Πρωτ. Έδεσσας και ο Δήμος μας άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής. 
       Με την  πρωτόδικη με  αριθμ.  234/2019 απόφαση  του Μον.  Πρωτ.  Έδεσσας  
υποχρεώθηκε ο Δήμος μας να καταβάλει  στον παραπάνω αναφερόμενο το ποσό των  
29.397,00 € με το νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής,  
ήτοι συνολικά 7.835,06 € (από 02.06.2014 έως και 23.04.2019 το ποσό των  
6.865,26  €,  από  24.04.2019  μέχρι  10.09.20  το  ποσό  των  969,80  €),  
επιβάλλοντας  μας  παράλληλα  να  καταβάλουμε  το  ποσό  των  400  €  για  
δικαστική δαπάνη.
        Με την αίτηση αυτή δηλώνει ότι παραιτείται από το 20% του ποσού των τόκων  
καθώς  και  του  συνόλου  της  δικαστικής  δαπάνης  που  του  επιδίκασε  η  παραπάνω  
αναφερόμενη δικαστική απόφαση. 
        Επομένως, περιορίζει την απαίτηση του κατά το συνολικό ποσό των 1.967,01 € 
και ζητά να του καταβάλει ο Δήμος μας το συνολικό ποσό των 35.665,05 € . 
        Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ 1 στοιχ. ιδ΄ του Ν.3852/10, όπως αυτό  
ισχύει σήμερα μετά την τροποποίηση με το Ν. 4635/2019, η Οικονομική Επιτροπή «ιβ) 
Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού  
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε  
εισηγείται  τη  λήψη  απόφασης  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο». Σύμφωνα  δε  με  την 
παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου «Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄ και ιβ΄ της προηγούμενης  
παραγράφου,  η  απόφαση  λαμβάνεται  ύστερα  από  γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  
ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης…» 
      Επειδή, με αυτά τα νέα δεδομένα, του περιορισμού της απαίτησης, κατά την άποψή  
μου, αν και ήδη έχει ασκηθεί η έφεση και αναμένεται η συζήτηση αυτής, θεωρώ ότι ο 
εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι προς το συμφέρον του Δήμου, δεδομένου 
ότι ωφελείται ο Δήμος από την μη καταβολή συνολικού ποσού 1.967,01 €. 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί πως η συζήτηση της θα οδηγούσε με μεγάλη πιθανότητα  
στην επιβάρυνση με περαιτέρω τόκους και δικαστικά έξοδα τον Δήμο,  καθώς στην εν 
λόγω  υπόθεση  η  αρμόδια  υπηρεσία  δεν  αρνήθηκε  την  εκτέλεση  των  εργασιών  που  
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παρασχέθηκαν αλλά απλώς αναφέρει ότι δεν είχε δοθεί έγγραφη εντολή για αυτές από  
τον  αρμόδιο  Αντιδήμαρχο,  γεγονός  που  με  μεγάλη  πιθανότητα  θα  οδηγήσει  στην  
απόρριψη της έφεσή μας. 
        Ύστερα, από όλα τα παραπάνω εισηγούμαι θετικά επί του αιτήματος του Γρηγορίου  
Κόλτση για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού.
       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,   την   αριθ.  πρωτ.  12.086/15-9-2020 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», μετά και την τροποποίηση με το Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ Α' 
167)  «Επενδύω  στην  Ελλάδα  και  άλλες  διατάξεις»,  η  οποία  αναφέρει  ότι  η 
Οικονομική Επιτροπή «ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που 
έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο 
είναι  άνω των 60.000 ευρώ,  τότε  εισηγείται  τη  λήψη απόφασης  από το  Δημοτικό 
Συμβούλιο». Σύμφωνα δε με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου «Για τις περιπτώσεις 
ιζ΄, ιη΄ και ιβ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από 
γνωμοδότηση  δικηγόρου,  η  ανυπαρξία  της  οποίας  συνεπάγεται  ακυρότητα  της 
σχετικής απόφασης…»

Αποφασίζει ομόφωνα
         Την καταβολή του ποσού των τριάντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων εξήντα πέντε 
ευρώ και πέντε λεπτών (35.665,05€) στον κ. Γρηγόριο Κόλτση του Χρήστου , διότι ο 
εξωδικαστικός  συμβιβασμός  είναι  προς  το  συμφέρον  του  Δήμου,  δεδομένου  ότι 
ωφελείται από την μη καταβολή συνολικού ποσού 1.263,41 €.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 269/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 17-9-2020

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:
-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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