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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ 
ΑΥΤΗΣ» 
 

Σήμερα Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022 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. 
12.614/30.9.2022 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. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος 

5. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 
2.Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος. 

 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση 

του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        Το μέλος κ. Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της Οικονομικής 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.   
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        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. 

 
          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά  στα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 12.739/3.10.2022 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου 
του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

          «Όπως γνωρίζετε δυνάμει της με αριθμ. 225/2020 απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και της με αριθμ. 130/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου δόθηκε 
η εντολή και η πληρεξουσιότητα στον δικηγόρο Αθηνών, Πάνο Ζυγούρη, όπως ασκήσει 
πρόσθετους λόγους επί της αίτησης αναίρεσης που έχει ασκήσει ο Δήμος κατά της με 
αριθμ. 1950/2018 τελεσίδικης απόφασης του Δ΄ Τμήματος του Μονομελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, καθώς και να παρασταθεί και να καταθέσει προτάσεις κατά την 
συζήτηση της παραπάνω αναίρεσης που έλαβε αριθμό Γ.Α.Κ. 2688/302/2019.  
          Δυνάμει δε της με αριθμ. 29/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να υπογράψει το απαιτούμενο από το νόμο ειδικό 
συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, με το οποίο ρητά θα αναθέτει στον ως άνω Δικηγόρο 
Αθηνών, Παναγιώτη Ζυγούρη: α) τον προσδιορισμό της αιτήσεως αναιρέσεως, β) την 
εξουσιοδότηση για κατάθεση προσθέτων λόγων από τον ως άνω Δικηγόρο, γ) και την 
παράστασή του ενώπιον του αρμοδίου τμήματος του Αρείου Πάγου, στο οποίο θα 
εισαχθεί η συζήτηση της αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων μετά τον προσδιορισμό 
της ή όποτε μετ΄ αναβολήν ήθελε ορισθεί νέα συζήτηση.    
          Σε συνέχεια της με αριθμ. 29/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
καθώς ο κ. Ζυγούρης έχει συστήσει δικηγορική εταιρεία ζήτησε να τροποποιηθεί – 
συμπληρωθεί η παραπάνω απόφαση με αριθμ. 29/2021 της Οικονομικής Επιτροπής 
με το παρακάτω περιεχόμενο το οποίο θα συμπεριληφθεί και σε νέο ειδικό πληρεξούσιο 
το οποίο θα συνταχθεί :  
         «Διορίζουμε ως ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο τον Δικηγόρο Αθηνών 
Παναγιώτη Ζυγούρη, μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Πάνος 
Ζυγούρης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εδρευούσης στην Αθήνα και επί της 
οδού Μπουμπουλίνας 9-11, όπως προβεί στις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, να 
συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου προσθέτους λόγους αναίρεσης 
επί της ήδη κατατεθείσας από τον ίδιο με αριθμ. Γ.Α.Κ. 2688/302/2019 αιτήσεως 
αναιρέσεως κατά της 1950/2018 αποφάσεως του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Θεσ/νίκης, 
καθώς και να παραστεί την 14/11/2022 (ή όποτε μετ’ αναβολήν ήθελε ορισθεί νέα 
συζήτηση) ενώπιον του Α2 τμ. Πολ. Του Αρείου Πάγου για λογαριασμό του Δήμου 
Έδεσσας προς υποστήριξη των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως και των προσθέτων 
λόγων κατά της ως άνω υπ’ αριθμ. 1950/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου 
Θες/νίκης, καταθέτων εφόσον κριθεί ο ίδιος και προσθήκη – αντίκρουση. Σε περίπτωση 
κατάθεσης των προσθέτων λόγων δηλώνεται ότι εγκρίνεται η σύνταξη και η κατάθεση 
αυτών.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αυτά με το υπ’ αριθμ. 9024/17-2-2021 ειδικό 
πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Έδεσσας, Δέσποινας Αναδιώτου».  
          Κατά τα λοιπά, η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Έδεσσας, 
όπως υπογράψει το απαιτούμενο από το νόμο ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, 
με το παραπάνω περιεχόμενο, ήτοι με το οποίο ρητά θα αναθέτει στον ως άνω Δικηγόρο 
Αθηνών, Παναγιώτη Ζυγούρη ως μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία 
«Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εδρευούσης στην Αθήνα και 
επί της οδού Μπουμπουλίνας 9-11, όπως προβεί στις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, 
δηλαδή να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου προσθέτους λόγους 
αναίρεσης επί της ήδη κατατεθείσας από τον ίδιο με αριθμ. Γ.Α.Κ. 2688/302/2019 
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αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 1950/2018 αποφάσεως του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου 
Θεσ/νίκης, καθώς και να παραστεί την 14/11/2022 (ή όποτε μετ’ αναβολήν ήθελε 
ορισθεί νέα συζήτηση) ενώπιον του Α2 τμ. Πολ. Του Αρείου Πάγου για λογαριασμό του 
Δήμου Έδεσσας προς υποστήριξη των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως και των 
προσθέτων λόγων κατά της ως άνω υπ’ αριθμ. 1950/2018 αποφάσεως του 
Μονομελούς Εφετείου Θες/νίκης, καταθέτων εφόσον κριθεί ο ίδιος και προσθήκη – 
αντίκρουση. Σε περίπτωση κατάθεσης των προσθέτων λόγων δηλώνεται ότι εγκρίνεται η 
σύνταξη και η κατάθεση αυτών.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αυτά με το υπ’ αριθμ. 
9024/17-2-2021 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Έδεσσας, Δέσποινας 
Αναδιώτου».  
         Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.          
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 
12.739/3.10.2022 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 40 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 

         Να τροποποιηθεί – συμπληρωθεί η αριθμ. 29/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής με το παρακάτω περιεχόμενο το οποίο θα συμπεριληφθεί 
και σε νέο ειδικό πληρεξούσιο το οποίο θα συνταχθεί:  
         «Διορίζουμε ως ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο τον Δικηγόρο Αθηνών 

Παναγιώτη Ζυγούρη, μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «Πάνος 
Ζυγούρης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», εδρευούσης στην Αθήνα και επί της 

οδού Μπουμπουλίνας 9-11, όπως προβεί στις παρακάτω πράξεις και ενέργειες, να 
συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του Αρείου Πάγου προσθέτους λόγους αναίρεσης 
επί της ήδη κατατεθείσας από τον ίδιο με αριθμ. Γ.Α.Κ. 2688/302/2019 αιτήσεως 

αναιρέσεως κατά της 1950/2018 αποφάσεως του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου 
Θεσ/νίκης, καθώς και να παραστεί την 14/11/2022 (ή όποτε μετ’ αναβολήν ήθελε 

ορισθεί νέα συζήτηση) ενώπιον του Α2 τμ. Πολ. Του Αρείου Πάγου για λογαριασμό 
του Δήμου Έδεσσας προς υποστήριξη των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως και των 
προσθέτων λόγων κατά της ως άνω υπ’ αριθμ. 1950/2018 αποφάσεως του 

Μονομελούς Εφετείου Θες/νίκης, καταθέτων εφόσον κριθεί ο ίδιος και προσθήκη – 
αντίκρουση. Σε περίπτωση κατάθεσης των προσθέτων λόγων δηλώνεται ότι εγκρίνεται 
η σύνταξη και η κατάθεση αυτών.  Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αυτά με το υπ’ αριθμ. 

9024/17-2-2021 ειδικό πληρεξούσιο της Συμβολαιογράφου Έδεσσας, Δέσποινας 
Αναδιώτου».  

          Κατά τα λοιπά, η Οικονομική Επιτροπή εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Έδεσσας, 
όπως υπογράψει το απαιτούμενο από το νόμο ειδικό συμβολαιογραφικό 
πληρεξούσιο, με το παραπάνω περιεχόμενο, ήτοι με το οποίο ρητά θα αναθέτει στον 

ως άνω Δικηγόρο Αθηνών, Παναγιώτη Ζυγούρη ως μέλος της Δικηγορικής Εταιρείας 
με την επωνυμία «Πάνος Ζυγούρης και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία», 
εδρευούσης στην Αθήνα και επί της οδού Μπουμπουλίνας 9-11, όπως προβεί στις 

παρακάτω πράξεις και ενέργειες, δηλαδή να συντάξει και να καταθέσει ενώπιον του 
Αρείου Πάγου προσθέτους λόγους αναίρεσης επί της ήδη κατατεθείσας από τον ίδιο 

με αριθμ. Γ.Α.Κ. 2688/302/2019 αιτήσεως αναιρέσεως κατά της 1950/2018 
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αποφάσεως του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Θεσ/νίκης, καθώς και να παραστεί την 

14/11/2022 (ή όποτε μετ’ αναβολήν ήθελε ορισθεί νέα συζήτηση) ενώπιον του Α2 
τμ. Πολ. Του Αρείου Πάγου για λογαριασμό του Δήμου Έδεσσας προς υποστήριξη 

των λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως και των προσθέτων λόγων κατά της ως άνω υπ’ 
αριθμ. 1950/2018 αποφάσεως του Μονομελούς Εφετείου Θες/νίκης, καταθέτων 
εφόσον κριθεί ο ίδιος και προσθήκη – αντίκρουση. Σε περίπτωση κατάθεσης των 

προσθέτων λόγων δηλώνεται ότι εγκρίνεται η σύνταξη και η κατάθεση αυτών.  Κατά 
τα λοιπά ισχύουν τα αυτά με το υπ’ αριθμ. 9024/17-2-2021 ειδικό πληρεξούσιο της 

Συμβολαιογράφου Έδεσσας, Δέσποινας Αναδιώτου.  
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 264/2022 

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 10.10.2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο 
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