
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 220/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
16.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕ ΑΡΙΘΜ.   
ΚΑΤΑΧ. ΑΚ77/2019 ΑΝΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΠΙΤΚΑ.

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19.857/16-10-2019 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 ήταν παρόντα και τα εφτά (7)  μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. 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  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της 
Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης.
        Τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν  με  την  ακόλουθη  σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 12ο 

και 13ο.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 19911/16-10-
2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Στις  10.12.2019  ενώπιον  του  Μονομελούς  Διοικητικού  Πρωτοδικείου  Βέροιας  
πρόκειται να συζητηθεί η με αριθμ. καταχ. ΑΚ77/2019 ανακοπή του Δήμου μας κατά του  
Νικολάου Λεπίτκα και κατά της από 15.02.2019 δήλωσης επιβολής κατάσχεσης εις χείρας  
τρίτου (της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.»),  
δυνάμει της από 01.02.2019 επιταγής προς εκτέλεση, η οποία τέθηκε κάτω από ακριβές  
αντίγραφο  από  το  με  αριθμ.  ΑΠ395/2018  πρώτο  εκτελεστό  απόγραφο  της  με  αριθμ.  
2058/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 

Με την παραπάνω αναφερόμενη ο κ. Λεπίτκας προχώρησε σε κατάσχεση εις χείρας  
της παραπάνω Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας (Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. Υποκ/μα Έδεσσας),  
κάθε χρηματικής απαίτησης ή κατάθεσης που τηρούμε εκεί, μέχρι του ποσού των τριάντα  
ενός χιλιάδων εκατό τριών ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (31.103,25 €). 

Με την ανακοπή μας προσφύγαμε κατά της εν λόγω κατάσχεσης και βασικός λόγος  
ήταν  ο λανθασμένος  υπολογισμός των τόκων.  Συγκεκριμένα ο κ.  Λεπίτκας  υπολόγιζε  το  
ποσό των τόκων σε 3.238,51 €, ενώ το ορθό ήταν 2.235,36 €, δηλαδή 1.003,15 € λιγότερο.

Στη  συνέχεια  ο  κ.  Λεπίτκας  περιόρισε  το  αίτημά  του  κατά  το  ποσό  αυτό  και  η  
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου μας προχώρησε στην πληρωμή του οφειλόμενου ποσού.  
Επομένως,  η  υπό  κρίση  ανακοπή  καθίσταται  άνευ  αντικειμένου  και  με  την  παρούσα  
εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παραίτηση από την με αριθμ. καταχ. ΑΚ77/2019  
ανακοπή του Δήμου μας κατά του Νικολάου Λεπίτκα, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί μετ’  
αναβολή η 10η.12.2019.      

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
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. 19911/16-10-2019 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  παραίτηση  από  την  με  αριθμ.  καταχ.  ΑΚ77/2019  ανακοπή  του  Δήμου 

Έδεσσας κατά του Νικολάου Λεπίτκα, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί μετ’ αναβολή η 
10η.12.2019.      

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 220/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
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Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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