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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 210/2021    
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
 

Σήμερα Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης 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. 9.732/8-7-2021 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 τα πέντε (5) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος 
5.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος  

 

1. Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. Μέλος 
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-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 Ουρανία Πασιαλή 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.  Διορισμός δικηγόρου 
2. Επίσπευση διαδικασιών δημοπράτησης και εκτέλεσης της «Προμήθειας 

εξοπλισμού για την κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη θέση "Πασά - Τσαΐρ " σε 
έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας» 
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    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 αναφερόμενος στο 1ο θέμα εκτός της 

ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

την αριθ. πρωτ. 9.751/8-7-2021(Ορθή επανάληψη) εισήγηση της Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία ανέφερε τα ακόλουθα: 

         «Στις 14.07.2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας πρόκειται να εκδικαστεί 
με την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έπειτα από αναβολή και κατά το τμήμα 
θερινών διακοπών, η με αριθμ. καταθ. 1/2021 αίτηση ρύθμισης κατάστασης των 
Ιορδάνη Πετρίδη κλπ κατά το Δήμου Έδεσσας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
του Ελληνικού Δημοσίου και κατοίκων του Σαμαρίου Έδεσσας Ν. Πέλλας με αίτημα 

μεταξύ άλλων να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση αναφορικά με την χρήση της 
βόσκησης των εκεί αναφερόμενων βοσκοτόπων και να αναγνωριστεί προσωρινά το 
δικαίωμά τους στη βόσκηση εκεί.  

Επειδή, η εκδίκαση της προαναφερόμενης αίτησης προσδιορίστηκε εκ νέου λόγω 
αναβολής για την δικάσιμο της 14ης.07.2021, κατά την οποία λόγω ήδη 

προγραμματισμένης κανονικής άδειάς μου και προσωπικού κωλύματος αδυνατώ να 
παρασταθώ, εισηγούμαι την εκπροσώπηση του Δήμου μας από τον Διονύσιο Γκέσκο, 
δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, με Αριθμό Μητρώου του 176, κάτοικο 
Έδεσσας, οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 9, ώστε να παρασταθεί και να καταθέσει 
προτάσεις εκπροσωπώντας το Δήμο μας για την προάσπιση των συμφερόντων μας στο εν 
λόγω δικαστήριο, κατά την παραπάνω δικάσιμο ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο αυτής, καταβάλλοντάς του το ποσό των 128,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 
24% 30,72 €, δηλαδή συνολικά το ποσό των 158,72 €».   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 
Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από 
διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 9.751/8-7-2021 
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 3 του Ν. 4623/2019 

(ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
Την εκπροσώπηση του Δήμου Έδεσσας από τον Διονύσιο Γκέσκο, δικηγόρο του 

Δικηγορικού Συλλόγου Έδεσσας, με Αριθμό Μητρώου του 176, κάτοικο Έδεσσας, 

οδός Αγίου Δημητρίου αριθμός 9, ώστε να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις 
εκπροσωπώντας το Δήμο Έδεσσας για την προάσπιση των συμφερόντων του στις 

14.07.2021 ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, όπου πρόκειται να εκδικαστεί με 
την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, έπειτα από αναβολή και κατά το τμήμα 
θερινών διακοπών, η με αριθμ. καταθ. 1/2021 αίτηση ρύθμισης κατάστασης των 

Ιορδάνη Πετρίδη κλπ κατά το Δήμου Έδεσσας, της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, του Ελληνικού Δημοσίου και κατοίκων του Σαμαρίου Έδεσσας Ν. 



 3 

Πέλλας με αίτημα μεταξύ άλλων να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση αναφορικά με 

την χρήση της βόσκησης των εκεί αναφερόμενων βοσκοτόπων και να αναγνωριστεί 
προσωρινά το δικαίωμά τους στη βόσκηση εκεί, ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο αυτής, καταβάλλοντάς του το ποσό των 128,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και με 
Φ.Π.Α. 24% 30,72 €, δηλαδή συνολικά το ποσό των 158,72 €».   

 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 210/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 12-7-2021 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου. 

- Δικηγόρο κ. Διονύσιο Γκέσκο 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο. 
 


