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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 284/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.  

Σήμερα Παρασκευή 3 Νοεμβρίου2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.24931/30-10-2017  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. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
        ● Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για συμπλήρωση της αριθ. 187/2017 
απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  «Αναπροσαρμογής  ή  μη  των  δικαιωμάτων 
νεκροταφείου».     
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
     Η συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης έγινε με την ακόλουθη σειρά 2ο, 
3ο,8ο,1ο,10ο,9ο,6ο,7ο,5ο και 4ο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αριθ. πρωτ. 21190/21-9-2017 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία παρίσταται σήμερα στη 
συνεδρίαση κατά την συζήτηση του θέματος: 

Α) Στις 21.08.2017 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η με αριθμ. 142/2017 απόφαση  
του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας  με  την  οποία  υποχρεώνεται  ο  Δήμος  να καταβάλει  στον  
Ιωάννη  Καραβίτη  το  ποσό  των 5.234.00  €  με  το  νόμιμο  τόκο  από  την  επομένη  της  
επίδοσης  της  αγωγής,  κηρύσσοντας  παράλληλα  την  απόφαση  προσωρινά  εκτελεστή,  
επιβάλλοντας  μας  παράλληλα  να  καταβάλουμε  το  ποσό  των  120  €  για  δικαστική  
δαπάνη. Το ποσό αυτό σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση του οφείλεται από επισκευές  
σε οχήματα του πρώην Δήμου Βεγορίτιδας και προμήθεια ανταλλακτικών. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του αρμοδίου δικαστηρίου, κατά της εν λόγω απόφασης καθώς πρόκειται για αξίωση που  
στηρίζεται  σε  μη  νόμιμη  απευθείας  ανάθεση  και  έτσι  δεν  συντρέχουν  οι  νόμιμες  
προϋποθέσεις για τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού και παραίτησης από τα ένδικα μέσα  
(ΕλΣυν. Πράξη VII Τμήματος 263/2007, Κλιμ. Τμημ. 7 πράξη 294/2014).   

Β) Στις  08.09.2017 κοινοποιήθηκαν  στον Δήμο μας  η  με  αριθμ.  1402/2017 και  
1403/2017 αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες εκδόθηκαν επί τν εφέσεων  
των  Ιωάννη  Σόντρα  και  Μαρίας  Μήτσου,  αντίστοιχα,  οι  οποίες  έγιναν  δεκτές  και  
ακυρώνουν ως προς αυτούς την με αριθμ. 24/2012 Καταλογιστική πράξη του Επιτρόπου  
του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πέλλας. 

Κατά των αποφάσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  
ο Δήμος δύναται  να ασκήσει αίτηση αναίρεσης εντός προθεσμίας 60 ημερών από την  
κοινοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 86 και 86 του Ν.4129/2013. Ειδικότερα, : «1. Η  
αίτηση αναίρεσης ασκείται για κακή σύνθεση του Τμήματος που δίκασε, για παράβαση  
ουσιώδους τύπου της διαδικασίας και  για εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελή εφαρμογή  
του  νόμου  που  διέπει  την  επίδικη  υπόθεση.  2.  Η  αίτηση  αναίρεσης  ασκείται  από  
οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, το Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας του Ελεγκτικού  
Συνεδρίου ή από τον αρμόδιο Υπουργό ή Ν.Π.Δ.Δ.. 3. Η προθεσμία για την άσκηση της  
αίτησης αναίρεσης είναι εξήντα ημερών και αρχίζει για το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα  
δημοσίου  δικαίου,  τους  οργανισμούς  τοπικής  αυτοδιοίκησης,  τα  νομικά  πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου  που χρηματοδοτούνται  από  εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους και  τον  
Γενικό Επίτροπο της Επικρατείας από την περιέλευση της απόφασης στην υπηρεσία τους  
και για τον ιδιώτη διάδικο από την επίδοση ή την καθ` οιονδήποτε τρόπο περιέλευση ή  
την αποδεδειγμένα πλήρη γνώση της προσβαλλόμενης απόφασης.». 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 69 του ιδίου νόμου «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο  
αποφαίνεται για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. ύστερα από αίτηση του  
εκπροσώπου κάθε οργανισμού, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν.1188/1981 (Α` 204). 2.  
Για την αστική ευθύνη των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. κατά το άρθρο 38 του ν. 3528/2007 (Α`  
19)  αποφαίνεται  το  Ελεγκτικό Συνέδριο  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του προηγούμενου  
άρθρου.». Να σημειωθεί πως και οι δύο αποφάσεις αναφέρουν πως «Είναι ανεξάρτητο 
το τυχόν ανακύπτον ζήτημα της αστικής ευθύνης … για την πρόκληση στον  
Δήμο  ζημιάς,  συνεπεία  συμπεριφοράς  αντίθετης  προς  τα  υπηρεσιακά  
καθήκοντα (εποπτικά τόσο για τον  Ιωάννη  Σόντρα όσο και  για  την  Μαρία  
Μήτσου),  η  οποία  είναι  αυτοτελής  από  την  δημοσιονομική  ευθύνη  και  
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προκύπτει  πρωτογενώς με  την επέλευση του ζημιογόνου αποτελέσματος,  η  
οποία συνιστά παράβαση του υπηρεσιακού … καθήκοντος». 

Να  σημειωθεί  δε  ότι  η  αξίωση  του  Δημοσίου,  των  νπδδ  και  των  ΟΤΑ  κατά  των  
υπαλλήλων αυτών για αναπλήρωση του ελλείμματος υπόκειται σε 20ετή παραγραφή 
(ΕΣ 2384/2016 Τμήμα IV).    

Λαμβάνοντας  υπόψη  όσα  παρέθεσα  παραπάνω  καλείστε  να  λάβετε  απόφαση  
σχετικά με την άσκηση ή όχι αναίρεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά των εν  
λόγω αποφάσεων, καθώς και εάν θα προκαλέσουμε την κατ’ άρθρο 69 διαδικασία για  
έκδοση απόφασης περί αστικής ευθύνης των προσώπων αυτών για την ζημία που έχει  
επέλθει στο Δήμο Έδεσσας. 

Σχετικά με το Α σκέλος της ανωτέρω εισήγησης η Οικονομική Επιτροπή είχε 
αποφασίσει σχετικά με την αριθ. 236/2017 όμοια δική της.

Αναφορικά με το Β σκέλος της προαναφερόμενης εισήγησης, η Νομικός 
Σύμβουλος του Δήμου απάντησε σε ερωτήσεις των μελών που σχετίζονται με την 
έκβαση που θα είχε η εκδίκαση της αίτησης αναίρεσης κατά των αριθ. 1402/2017 και 
1403/2017 αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Τα μέλη Χρ. Δασκάλου και Γεώργιος Κούκος δεν συμφωνούν με την κατάθεση 
αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει 
λόγος να τεθούν σε επιπλέον ταλαιπωρία, οικονομική και ψυχολογική οι 
προαναφερόμενοι, εφόσον έχουν γίνει δεκτές οι εφέσεις τους από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο και ακυρώθηκε η αριθ. 24/2012 Καταλογιστική πράξη του Επιτρόπου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Πέλλας.

Η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου επισήμανε στα μέλη πως δυνάμει της παρ. ιγ 
του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, υποχρέωση αρμοδιότητα της Οικονομικής 
Επιτροπής είναι η άσκηση όλων των ένδικων βοηθημάτων για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου.

Όσον αφορά στο ζήτημα της αστικής ευθύνης των προσώπων αυτών για την 
ζημιά που έχει επέλθει στο Δήμο Έδεσσας, η Νομικός Σύμβουλος επεσήμανε ότι 
επειδή η αξίωση των ΟΤΑ κατά των υπαλλήλων για αναπλήρωση του ελλείμματος 
υπόκειται σε 20ετή παραγραφή και καθώς ο δημοσιονομικός έλεγχος σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις εμποδίζει την έγερση αστικών αξιώσεων θα πρέπει να απέχουμε από 
αυτή μέχρι την έκδοση αμετάκλητης απόφασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
αναμένοντας παράλληλα και την εξέλιξη του ποινικού σκέλους της υπόθεσης.

Επειδή προέκυψαν αρκετά ερωτήματα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
σχετικά με την άσκηση αίτησης αναψηλάφησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
κατά των αριθ. 1402/2017 και 1403/2017 αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου ο 
Πρόεδρος ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να συγκεκριμενοποιήσει 
εγγράφως την προφορική της εισήγηση και να ληφθεί στην συνέχεια σχετική απόφαση.

Λόγω του προχωρημένου της ώρας κι επειδή η συζήτηση του θέματος απαιτεί 
πολύ χρόνο  ο Πρόεδρος προτείνει τη διακοπή της συνεδρίασης για τη Δευτέρα 6 
Νοεμβρίου 2017 στις 08:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την εισήγηση του Προέδρου της,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Τη διακοπή της συνεδρίασης για τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στις 08:30π.μ. 
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, για τη συνέχιση της συζήτησης του 4ου θέματος της 
αριθ. πρωτ. 24931/30-10-2017 πρόσκλησης συνεδρίασης και με την υποχρέωση του 
Προέδρου να ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τα όσα 
έχουν συζητηθεί για το θέμα.
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Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας  επειδή η συζήτηση 
του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτεί πολύ χρόνο,  για να συνεχιστεί την 
Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στις 08:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 284/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 13.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Βερυκούκης,  Χρήστος  Δασκάλου,  Γεώργιος 
Κούκος,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
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