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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 386/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ. 
 

   Σήμερα Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 18.093/17-12-2021 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 έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. Μέλος, 

5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος, 
6. Αλέξανδρος Πασχάλης Αναπλ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 

2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 

 

 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-
Βλαδίκα, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, Αλέξανδρος Πασχάλης συμμετείχανε στη συνεδρίαση 
δια ζώσης ενώ το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής με τηλεδιάσκεψη. 

           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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 

           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
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         Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής  αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος 

της ημερήσιας διάταξης. 
 

Στις 15.11.2021 συζητήθηκε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων 

Θεσσαλονίκης η ποινική υπόθεση με κατηγορούμενους τον Ιωάννη Σόντρα, πρώην 

Δήμαρχο Έδεσσας και τη Μαρία Μήτσου, υπάλληλο του Δήμου και πρώην Προϊσταμένη 

τους Τμήματος Οικονομικών του Δήμου μας, με την κατηγορία της απιστίας κατ’ 

εξακολούθηση και κατά συναυτουργία με προξενηθείσα ζημία άνω των 120.000 €, οι 

οποίοι κρίθηκαν αθώοι ελλείψει δόλου. Η ποινική δίωξη για τον Πέτρο Τάσκο, πρώην 

Ταμία του Δήμου έπαυσε λόγω του θανάτου του.   

         Σας θυμίζω πως το Ελεγκτικό Συνέδριο απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχαμε 

ασκήσει κατά των 1402/2017 και 1403/2017 αποφάσεων που είχαν κάνει δεκτή την 

έφεση των παραπάνω αναφερόμενων.  

Επομένως, καθώς έχει ολοκληρωθεί η ποινική και η δημοσιονομική διαδικασία 

απομένει το ζήτημα της αστικής αξίωσης κατά των προσώπων αυτών με άσκηση αγωγής 

αποζημίωσης.  

        Για το πρόσωπο του Ιωάννη Σόντρα θα πρέπει να τηρηθεί η διαδικασία που 

προβλέπει το άρθρο 232 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα το οποίο ορίζει για την 

αστική ευθύνη : «1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί 

σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι 

κοινοτήτων και τα μέλη συμβουλίων κοινότητας, καθώς και τα μέλη των συλλογικών 

οργάνων που διοικούν τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α., καθώς και τους συνδέσμους 

αυτών είτε είναι αιρετοί των οικείων Ο.Τ.Α. είτε όχι, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, 

την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο ή το σύνδεσμο, για κάθε θετική ζημία, που 

προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν 

υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.  2. Η ζημία καταλογίζεται στα πρόσωπα 

αυτά με αιτιολογημένη πράξη τριμελούς ελεγκτικής επιτροπής, που συγκροτείται στην 

έδρα κάθε ΑΥΕ Ο.Τ.Α. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών 

και αποτελείται από: α. Τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή όπου δεν υπηρετεί 

Επίτροπος, από έναν ανώτερο υπάλληλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται μαζί με 

τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. β. Τον Προϊστάμενο 

της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, με αναπληρωτή του έναν 

Προϊστάμενο Διεύθυνσης της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης. γ. Όταν αφορά δήμους ή 

φορείς τους, έναν εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων με τον 
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αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής και, όταν αφορά 

περιφέρειες ή φορείς τους, έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών και τον 

αναπληρωτή του, που ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής. Καθήκοντα 

γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού της ΑΥΕ Ο.Τ.Α. που 

υποδεικνύεται από τον Επόπτη Ο.Τ.Α..».  

        Με την παρούσα εισηγούμαι την άσκηση αγωγής αποζημίωσης ενώπιον του 

Πρωτοδικείου Έδεσσας κατά των Ιωάννη Σόντρα, πρώην Δήμαρχο Έδεσσας και της 

Μαρίας Μήτσου, υπάλληλο του Δήμου και πρώην Προϊσταμένη τους Τμήματος 

Οικονομικών του Δήμου μας με αιτούμενο ποσό το ποσό των 4.961.079,97 €, καθώς 

αυτή προσδιορίζεται πως είναι η ζημία του Δήμου μας, σύμφωνα με την με ημερομηνία 

Νοέμβριος 2011 έκθεση του ορκωτού λογιστή κ. Τσαραμανίδη.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 386/2021 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:05 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 24-12-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Τσεπκεντζής, Αλέξανδρος Πασχάλης 
(Αναπλ. μέλος), Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος). 

 

 

 
 
 


