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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 285/2017   

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

Σήμερα Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
08:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας, για να συζητήσει και 
να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την αριθ. 
284/2017 απόφασή της για διακοπή και συνέχιση της συνεδρίασης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Χρήστος Δασκάλου       Αντιπρόεδρος
3. Μιχάλης Σαμλίδης        Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος 
5. Γεώργιος Κούκος   Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος
7. Ιωάννης Χατζόγλου      Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού υπενθύμισε στα μέλη την αριθ. 
284/2017 απόφασή της ζήτησε την συνέχιση της συζήτησης για τη λήψη απόφασης στο 
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  της αριθ. 24931/30-10-2017 πρόσκλησης 
συνεδρίασης.
         Η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου μετά από το αίτημα του Προέδρου της 
Οικονομικής Επιτροπής και σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 21190/21-9-2017 εισήγησή 
της, εκθέτει στα μέλη την αριθ. πρωτ. 25637/3-11-2017 συμπληρωματική εισήγησή 
της, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
         Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 21190/21.09.2017 εισήγησής μου επί του θέματος  
μου ζητήθηκε προφορικά να συγκεκριμενοποιήσω τι ακριβώς εισηγείται η νομική  
υπηρεσία. 

Επομένως,  σας  αναφέρω  πως  εισηγούμαι  την  άσκηση αίτησης  αναίρεσης 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των με αριθμ. 1402 και 1403/2017  
αποφάσεων  του  ΕλΣυν  και  αφορούν  στις  εφέσεις  των  Ιωάννη  Σόντρα  και  Μαρία  
Μήτσου, οι οποίες έγιναν δεκτές και ακυρώνουν ως προς αυτούς την με αριθμ. 24/2012  
καταλογιστική πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Πέλλας.  
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Παράλληλα,  θεωρώ σκόπιμο να  ενημερωθεί  το  γραφείο  Επιτρόπου  του  
Ελεγκτικού Συνεδρίου του Νομού Πέλλας για την τυχόν συμπλήρωση ή έκδοση  
νέας καταλογιστικής πράξης. 

Τέλος, επαναλαμβάνω τα όσα αναφέρω στην με αριθμ. πρωτ. 21190/21.09.2017  
εισήγησή μου σχετικά με την άσκηση αγωγής με βάση την αστική ευθύνη, την  
οποία εισηγούμαι, όπως άλλωστε αναφέρει και η εν λόγω απόφαση κατ’ άρθρο 69 για  
την αναπλήρωση του ελλείμματος.  

 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.
          Ενόψει των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος καλεί τα 
μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσεουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  τις  αριθ.  1402  και  1403/2017  αποφάσεις  του 
Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  τις  αριθ.  πρωτ.  21190/21-9-2017  και  25637/3-11-2017 
εισηγήσεις της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», :

Αποφασίζει 
       Α. Κατά  πλειοψηφία,  την  άσκηση  αίτησης  αναίρεσης  ενώπιον  του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά των αριθ.  1402/2017 και 1403/2017 αποφάσεων του 
ΕλΣυν και αφορούν στις εφέσεις των Ιωάννη Σόντρα και Μαρία Μήτσου.

     Β. Ομόφωνα, την αναβολή της συζήτησης του θέματος, της άσκησης αγωγής 
με βάση την αστική ευθύνη για την αναπλήρωση του ελλείμματος, για μεταγενέστερο 
χρόνο, αναμένοντας το αποτέλεσμα της συζήτησης επί της άσκησης αναιρέσεως ενώπιον 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

Τα μέλη Χρήστος Δασκάλου και Γεώργιος Κούκος μειοψηφούν για τους λόγους 
που επικαλούνται στο σκεπτικό της παρούσας.    

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:45 π.μ 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 285/2017
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 
Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου.
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