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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 2/2023    
 
ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ. 

 
Σήμερα Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια 

ζώσης και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
677/19-1-2023 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος, 
6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. Μέλος, 
7.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος. 

 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να 
συζητούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 11ο -20ο και 1ο-10ο. 
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     Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 17.350/27-12-
2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 1587/2022 απόφασης του Αρείου 

Πάγου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αναίρεσης που άσκησε ο 

Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμ. 1129/2021 απόφασης του 

Τριμ. Εφετείου Κακουργημάτων Θεσ/νίκης, με την οποία είχαν αθωωθεί οι 

Ιωάννης Σόντρας και Μαρία Μήτσου για την αξιόποινη πράξη της απιστίας τελεσθείσης 

κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση εις βάρος του Δήμου μας με συνολική ζημία 

που υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 €.  

Σύμφωνα με το διατακτικό της απόφασης αυτής αναιρείται η με αριθμ. 1129/2021 

απόφαση του Τριμ. Εφετείου Κακουργημάτων Θεσ/νίκης και παραπέμπεται η υπόθεση 

για νέα συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο που θα συγκροτηθεί από δικαστές άλλους εκτός 

εκείνων που δίκασαν προηγουμένως.  

Οι δικαστές του Αρείου Πάγου κατέληξαν στην κρίση αυτή καθώς θεώρησαν πως «… 

η διατήρηση επί πολλά έτη της παρατύπου λειτουργίας των οικονομικών του εν λόγω 

Δήμου εν γνώσει και με συνεχή σύμπραξη αμφότερων των κατηγορουμένων, δεδομένου 

ότι ελάμβαναν άμεσα γνώση της επικρατούσης εκνόμου καταστάσεως και 

προσυπέγραφαν πλήθος παρατύπων πράξεων, οι οποίοι αποδέχθηκαν και εν γνώσει 

επέτρεψαν αυτούς, αποδεικνύει τον άμεσο δόλο ενός εκάστου στην προκειμένη 

περίπτωση, που συνίσταται στη γνώση και τη θέληση των στοιχείων της πράξεως της 

απιστίας κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση στρεφόμενης άμεσα σε βάρος 

Ο.Τ.Α., με συνολική ζημία που υπερβαίνει το ποσό των 120.000,00 ευρώ». 

Τέλος, σας ενημερώνω ότι προς το παρόν δεν έχει ορισθεί δικάσιμος για τη νέα 

συζήτηση ενώπιον του Τριμ. Εφετείου Κακουργημάτων Θεσ/νίκης.  

        Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 
Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 17.350/27-12-2022 

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 31 του Ν. 

5013/2023 ( ΦΕΚ  Α΄12) « Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, διαχείριση κινδύνων στον 
δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις», 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

        Να συζητήσει το θέμα της προάσπισης των συμφερόντων του Δήμου σε 
επόμενη συνεδρίασή της αφού ορισθεί δικάσιμος για τη νέα συζήτηση της υπόθεσης 
ενώπιον του Τριμ. Εφετείου Κακουργημάτων Θεσ/νίκης.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2023 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 26-1-2023 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου 
 

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


