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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 25/2023    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ 

ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
 

Σήμερα Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 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. 1677/9.2.2023 

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 τα πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
4. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

2.  Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος. 

 

        Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη 
συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ όλα τα υπόλοιπα μέλη και ο 

Πρόεδρος  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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
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• Επικύρωση πρακτικού αποσφράγισης – αξιολόγησης δικαιολογητικών/τεχνικών 
προσφορών του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος α/α 

179934 & α/α 180071 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού». 

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 

        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 5ο, 1ο -4ο,  6ο 
& 7ο.  

 
          Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 1122/31.1.2023 

εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Σας ενημερώνω ότι ο Δήμος μας έλαβε την με αριθμ. 153/2023 κλήση της 

Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης δυνάμει της οποίας λάβαμε γνώση πως έπειτα από την 
έκδοση της με αριθμ. 1587/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου, ορίσθηκε δικάσιμος για 
την εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης η 07η.03.2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. Ο 
Δήμος μας καλείται στην δίκη αυτή καθώς έχει δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής 
προς υποστήριξη της κατηγορίας. Σας θυμίζω ότι με την με αριθμ. 1587/2022 απόφαση 
του Αρείου Πάγου 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 €.    

Με την παρούσα εισηγούμαι την έκδοση απόφασης ώστε να επαναληφθεί από τον 
Δήμο μας η δήλωση παράστασης ως πολιτικώς ενάγων στη διεξαγόμενη δίκη ενώπιον του 
Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για την υποστήριξη της κατηγορίας 
και για τη θετική ζημία και την ηθική βλάβη που υπέστη ο Δήμος από τις διαπραχθείσες 
πράξεις εκ μέρους των παραπάνω αναφερόμενων, Ιωάννη Σόντρα και Μαρία Μήτσου, 
δήλωση που είχε εκφραστεί σύμφωνα με την με αριθμ. 210/2016 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, συνιστάμενη στη μείωση του κύρους και της πίστης του ως 
νομικού προσώπου, επιφυλασσόμενος ρητά για την άσκηση περαιτέρω αξιώσεων του 
Δήμου από την ίδια αιτία ενώπιον των πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων ή/και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ασκώντας κάθε δικαίωμα του Δήμου ως πολιτικώς ενάγοντος.  

Αντίκλητος του Δήμου Έδεσσας, για την  εν λόγω υπόθεση είχε οριστεί σύμφωνα με 
την ίδια με αριθμ. 210/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το περιεχόμενο της 
οποίας δια της παρούσας επαναλαμβάνεται, η δικηγόρος του Δήμου Έδεσσας με σχέση 
έμμισθης εντολής, Χρυσούλα Πέτκου του Δημητρίου, δικηγόρος Παρ´ Αρείω Πάγω (Α.Μ. 
ΔΣΕ 151), κάτοικος Έδεσσας, Πατρ. Γρηγορίου Ε  34, τηλ. 2381029654, κιν. 
6974399339, στην οποία ανατέθηκε ο δικαστικός και εξώδικος νομικός χειρισμός της 
υπόθεσης και ειδικότερα, να αντιπροσωπεύει το Δήμο Έδεσσας, ως πολιτικό ενάγοντα, 
ενώπιον κάθε σταδίου της ποινικής διαδικασίας, κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και κάθε 
αρμόδιας αρχής για την αναφερόμενη παραπάνω υπόθεση απιστίας, κάθε διαδικαστική 
πράξη που είναι αναγκαία και σκόπιμη για την εκτέλεση της ανωτέρω εντολής για την 
επιτυχή υποστήριξη και προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του Δήμου 
Έδεσσας.  

Με την παρούσα εισηγούμαι, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας να 
χορηγήσει προς εμένα την ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα α. να τον εκπροσωπήσω 
πλήρως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατά την εκ νέου 
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συζήτηση της υπόθεσης έπειτα από την έκδοση της με αριθμ. 1587/2022 απόφασης του 
Αρείου Πάγου που εκδόθηκε έπειτα από την άσκηση αίτησης αναιρέσεως από τον 
Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατά της με αριθμ. 1129/2021 απόφασης του Τριμ. 
Εφετείου Κακουργημάτων Θεσ/νίκης, στην δικάσιμο της 7ης.03.2023 ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, β. να δηλώσω εξ ονόματος του Δήμου Έδεσσας, στο όνομά 
του και για λογαριασμό του παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος Ιωάννη Σόντρα του 
Αντωνίου, πρώην Δημάρχου Έδεσσας, κατοίκου Έδεσσας (οδός Αρχ. Μελετίου 7) και 2) 
Μαρίας Μήτσου του Αντωνίου, πρώην Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Έδεσσας, κατοίκου Έδεσσας (οδός Αργυροκάστρου 22), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατά την εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης στην δικάσιμο 
της 7ης.03.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, για υποστήριξη της 
κατηγορίας που έχει υποστεί αιτιωδώς από την αξιόποινη συμπεριφορά των 
κατηγορουμένων στο κύρος, τη φήμη, την πίστη, το όνομα και το μέλλον της, για την 
περαιτέρω διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης, όπως  και 
αποζημίωσης ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων ή/και του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, γ. να ασκώ στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής  εξ ονόματος του 

Δήμου Έδεσσας, στο όνομα του και για λογαριασμό του όλα ανεξαίρετα  τα δικαιώματά 
του ως πολιτικώς ενάγοντος σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας από την κύρια 
ανάκριση μέχρι και το ακροατήριο, και μεταξύ αυτών και κάθε είδους ένδικα βοηθήματα 
και ένδικα μέσα,.  

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.». 
         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. 1122/31.1.2023 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 40 παρ. 1 του Ν. 

4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού 

Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή 
προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
άλλες διατάξεις»,  

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

       Χορηγεί ειδική εντολή και πληρεξουσιότητα στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με 
σχέση έμμισθης εντολής, κα Χρυσούλα Πέτκου  
α. να εκπροσωπήσει τον Δήμο Έδεσσας πλήρως ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 

Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατά την εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης έπειτα από 
την έκδοση της με αριθμ. 1587/2022 απόφασης του Αρείου Πάγου που εκδόθηκε 

έπειτα από την άσκηση αίτησης αναιρέσεως από τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου 
κατά της με αριθμ. 1129/2021 απόφασης του Τριμ. Εφετείου Κακουργημάτων 
Θεσ/νίκης, στην δικάσιμο της 7ης.03.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο 

αυτής,  
β. να δηλώσει εξ ονόματος του Δήμου Έδεσσας, στο όνομά του και για λογαριασμό του 
παράσταση πολιτικής αγωγής σε βάρος 1) Ιωάννη Σόντρα του Αντωνίου, πρώην 

Δημάρχου Έδεσσας, κατοίκου Έδεσσας (οδός Αρχ. Μελετίου 7) και 2) Μαρίας Μήτσου 
του Αντωνίου, πρώην Προϊσταμένης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Έδεσσας, 
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κατοίκου Έδεσσας (οδός Αργυροκάστρου 22), ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου 
Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης κατά την εκ νέου συζήτηση της υπόθεσης στην δικάσιμο 
της 7ης.03.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, για υποστήριξη της 

κατηγορίας που έχει υποστεί αιτιωδώς από την αξιόποινη συμπεριφορά των 
κατηγορουμένων στο κύρος, τη φήμη, την πίστη, το όνομα και το μέλλον της, για την 

περαιτέρω διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω της ηθικής βλάβης, όπως  και 
αποζημίωσης ενώπιον των αρμόδιων πολιτικών ή/και διοικητικών δικαστηρίων ή/και 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  

γ. να ασκεί στο πλαίσιο της εν λόγω εντολής  εξ ονόματος του Δήμου Έδεσσας, στο 
όνομα του και για λογαριασμό του όλα ανεξαίρετα  τα δικαιώματά του ως πολιτικώς 
ενάγοντος σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας από την κύρια ανάκριση μέχρι 

και το ακροατήριο, και μεταξύ αυτών και κάθε είδους ένδικα βοηθήματα και ένδικα 
μέσα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 25/2023 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 21-2-2023 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Νομικό Σύμβουλο Χ. Πέτκου 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Πρόεδρο Δ.Σ. Φ. Γκιούρο 
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