ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε. Η
ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΕΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
Σήμερα Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 12.552/10.9.2021
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως
ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως
αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10
της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα
20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

11

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

12

Μούκας Σωτήριος

3

Γιώγας Δημήτριος

13

Μουράτογλου Ιωάννης

4

Δελής Αθανάσιος

14

Ξυλουργίδης Αντώνιος

5

Θεοδώρου Έλλη

15

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

1

6

Θωμάς Ευάγγελος

16

Πασχάλης Αλέξανδρος

7

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

17

Σαμλίδης Μιχαήλ

8

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

18

Τσεπκεντζής Ιωάννης

9

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

19

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

10

Κίτσου Ελένη

20

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

5

Ρυσάφης Αντώνιος

2

Καραμάνη Δήμητρα

6

Ταμβίσκου Ευτυχία

3

Καραπατσούδη Ελένη

7

Τζιάκος Δημήτριος

4

Μουστάκας Γεώργιος
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Τζιάκος προσήλθε – συνδέθηκε στη

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης).
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε - αποσυνδέθηκε
από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
και επανασυνδέθηκε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
H Δημοτική Σύμβουλος κα

Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε -

αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4ου θέματος της ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις
κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανείς.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης
γ. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης
δ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου
ε. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
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 του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα
θέματα.
Ο Πρόεδρος σχετικά με το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε
ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 270/2021 απόφαση –
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής:

1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.
Σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.30 μ.μ. συνεδρίασε δια
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 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» και της 59ης Εγκυκλίου
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.525/9-9-2021 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 τέσσερα
(4) από τα (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος.
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
συμμετείχαν με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.
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 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:
• Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας.
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.
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Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ.
πρωτ. 12.336/6-9-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία
ανέφερε τα ακόλουθα:
Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό ισχύει σήμερα
έπειτα από την τροποποίησή του με το άρθρο 54 του Ν. 4447/2016 και την παρ. 3 του
άρθρου 203 του Ν. 4555/2018, όπως αντικαταστάθηκε ολόκληρο με την παρ. 1 του
Ν. 4623/2019 και τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 10 του Ν. 4625/2019
«... ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση
της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με
μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να
παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να
αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι,
με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ` εξαίρεση, η
ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση,
ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου
και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή
του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ».
Όπως σας έχω ενημερώσει σχετικά, έχει ασκηθεί κατά του Δήμου μας η με
αριθμ. καταθ. 51/2019 αγωγή της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
Α.Ε.» κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί ότι ο Δήμος μας
υποχρεούται να καταβάλει σε αυτήν για τις αιτίες που αναφέρονται και περιγράφονται
σε αυτήν α) το ποσό των 565.198,14 ευρώ πλέον νομίμων τόκων και προσαυξήσεων
από την επίδοση της αγωγής λόγω της υπαίτιας συμπεριφοράς του Δήμου μας από τη
μη εκτέλεση σύμβασης β) να υποχρεωθεί ο Δήμος (αναγνωριστικό αίτημα) να
καταβάλλει στην ενάγουσα εταιρεία το ποσό που θα υποχρεωθεί η εταιρεία να
επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο, την καταβληθείσα επιχορήγηση ύψους 900.000
ευρώ με επιβάρυνση τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις που το Ελληνικό
Δημόσιο θα επιβάλλει από της καταβολής της ως άνω επιχορήγησης που έλαβε χώρα
στις 06/07/2010 γ) να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των 4.133.455,95 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη δ) να αναγνωριστεί
ότι ο Δήμος κατ’ αρθρ. 69 ΚΠολΔ οφείλει ως αποζημίωση προς την ενάγουσα λόγω
διαφυγόντων κερδών το ποσό των 623.520,28 ευρώ.
Σας θυμίζω πως εκκρεμεί η συζήτηση της αίτησης αναίρεσης του Δήμου μας με
τους ίδιους διαδίκους, στην οποία διορίστηκε ο δικηγόρος Αθηνών Πάνος Ζυγούρης
ώστε να καταθέσει πρόσθετους λόγους επί της αιτήσεως αναιρέσεως και να
συμπαρασταθεί κατά την συζήτησή της με εμένα, ως νομικό σύμβουλο του Δήμου με
σχέση έμμισθης εντολής, υπόθεση που απορρέει από την ίδια μισθωτική σχέση.
Επειδή για τον χειρισμό της υπόθεσης αυτής θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και
απαραίτητη η συνδρομή στη νομική υπηρεσία του Δήμου ειδικής γνώσης και εμπειρίας
συναφών θεμάτων, λόγω της σπουδαιότητας του ζητήματος για το Δήμο, καθόσον
υφίσταται ζήτημα μεγάλης οικονομικής επιβάρυνσης αυτού από τις αξιώσεις της
Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» εισηγούμαι τον διορισμό του δικηγόρου Αθηνών και δικηγόρου
της Κ.Ε.Δ.Ε., Πάνου Ζυγούρη, για την παράσταση και την σύνταξη και κατάθεση
προτάσεων κατά την συζήτηση της εν λόγω αγωγής μαζί με εμένα, τη νομικό
σύμβουλο του Δήμου με σχ’εση έμμισθης εντολής, για την προάσπιση των
συμφερόντων του Δήμου.
Σας παραθέτω την από 02.09.2021 προσφορά του προαναφερόμενου
δικηγόρου Αθηνών, η οποία έχει ως εξής:
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ΠΡΟΣ
ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Του Δικηγόρου Αθηνών και Νομικού Συμβούλου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος, Παναγιώτη Ζυγούρη, κατοίκου Αθηνών, Μπουμπουλίνας 9-11
***
Δια της παρούσας εγγράφου προσφοράς μου, σας ενημερώνω ότι το κόστος για τη
σύνταξη προτάσεων προς αντίκρουση της με αρ. καταθ. δικογράφου 51/2019 αγωγής
της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.»
κατά του Δήμου Έδεσσας και προς αντίκρουση αυτής που κατατέθηκε την 01-04-2019
ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας και την παράστασή μου ενώπιον του
ως άνω Δικαστηρίου κατά την ορισθείσα δικάσιμο στις 23/09/2021 :
Λαμβάνοντας υπόψη:
 την απαιτούμενη για τον χειρισμό της υπόθεσης επιστημονική εργασία,


την ειδική γνώση και εμπειρία μου επί συναφών θεμάτων, την οποία απέκτησα
δια της πολυετούς ενασχόλησής μου με τα ζητήματα των ΟΤΑ και των νομικών
τους προσώπων, τόσο σε δικαστηριακό επίπεδο ως νομικός σύμβουλος της
Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και σε θεωρητικό-επιστημονικό επίπεδο ως συγγραφέας του
δίτομου έργου «Ερμηνεία Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ν.3463/2006» καθώς
και του επίσης δίτομου έργου «Ερμηνεία Καλλικράτη Ν.3852/2010»



τον απαιτούμενο προς ανάλωση χρόνο αντιμετώπισης της υπόθεσης,



τη σπουδαιότητα του ζητήματος για το Δήμο καθόσον υφίσταται ζήτημα μεγάλης
οικονομικής επιβάρυνσης αυτού από τις αξιώσεις της Ανωνύμου Εταιρείας με
την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» . Ειδικότερα η ενάγουσα Εταιρεία ζητά με την αγωγή να αναγνωριστεί
ότι ο Δήμος υποχρεούται να καταβάλει σε αυτήν α) το ποσό των 565.198,14
ευρώ πλέον νομίμων τόκων και προσαυξήσεων από την επίδοση της αγωγής β)
να υποχρεωθεί ο Δήμος (αναγνωριστικό αίτημα) να καταβάλλει στην ενάγουσα
εταιρεία το ποσό που θα υποχρεωθεί η εταιρεία να επιστρέψει στο Ελληνικό
Δημόσιο, την καταβληθείσα επιχορήγηση ύψους 900.000 ευρώ με επιβάρυνση
τους νόμιμους τόκους και προσαυξήσεις που το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβάλλει
από της καταβολής της ως άνω επιχορήγησης που έλαβε χώρα στις
06/07/2010 γ) να αναγνωριστεί η υποχρέωση του Δήμου να καταβάλλει στην
ενάγουσα το ποσό των 4.133.455,95 ευρώ ως διαφυγόντα κέρδη δ) να
αναγνωριστεί ότι ο Δήμος κατ’ αρθρ. 69 ΚΠολΔ οφείλει ως αποζημίωση προς
την ενάγουσα λόγω διαφυγόντων κερδών το ποσό των 623.520,28 ευρώ.

(το κόστος) ανέρχεται στο ποσό των 7.500 ευρώ συμπεριλαμβανομένης παρακράτησης
φόρου 20% (ήτοι ποσού 1.500 ευρώ) πλέον Φ.Π.Α. 24% (ήτοι ποσού 1.800 ευρώ).
Σύνολο δαπάνης 9.300 ευρώ.
Αθήνα, 02/09/2021
Ο δικηγόρος
Πάνος Ζυγούρης
Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καταμέτρησε τις ψήφους των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής και προχώρησε στη λήψη απόφασης για το συγκριμένο
θέμα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 12.336/6-92021 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
Α. Προσλαμβάνει ως πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Έδεσσας το Δικηγόρο
Αθηνών και δικηγόρο της ΚΕΔΕ κ. Παναγιώτη Ζυγούρη και του δίδει την εντολή και
πληρεξουσιότητα για την συμπαράσταση με τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα
Χρυσούλα Πέτκου και την σύνταξη και κατάθεση προτάσεων κατά την συζήτηση της
με αρ. καταθ. δικογράφου 51/2019 αγωγής της Ανωνύμου Εταιρείας ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Έδεσσας και την
αντίκρουση αυτής που κατατέθηκε την 01-04-2019 ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Έδεσσας κατά την ορισθείσα δικάσιμο αυτής στις 23/09/2021 :
Β. Παραπέμπει την υπόθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον ορισμό της
αμοιβής του ορισθέντα δικηγόρου.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:30 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 270/2021
Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα Πέτκου,
προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ., Ιωάννη
Τσεπκεντζή και Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το
θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του
1. το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. ιδ του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 281 του Δημοτικού και
Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν
2. την από 2.9.2021 προσφορά του δικηγόρου Πάνου Ζυγούρη
3. τη με αριθμ. πρωτ. 12.336/6.9.2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου
προς την Οικονομική Επιτροπή,
4. την αριθμ. 270/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
5. το γεγονός ότι πρόκειται για ζήτημα η δικαστική αντιμετώπιση του οποίου έχει
ιδιαίτερη σημασία και σπουδαιότητα για το Δήμο και επίσης απαιτεί εξειδικευμένη
νομική γνώση και εμπειρία σε παρόμοιες υποθέσεις
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Αποφασίζει ομόφωνα
Καθορίζει ότι η αμοιβή του δικηγόρου Αθηνών Παναγιώτη Ζυγούρη, ανέρχεται στο
ποσό των εννέα χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (9.300,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
τη συμπαράσταση με τη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα Πέτκου και την
σύνταξη και κατάθεση προτάσεων κατά την συζήτηση της με αρ. καταθ. δικογράφου
51/2019

αγωγής

της

Ανωνύμου

Εταιρείας

«ΕΣΤΙΑ

ΠΑΛΛΑΣ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ

-

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» κατά του Δήμου Έδεσσας και την αντίκρουση αυτής που κατατέθηκε
την 01-04-2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας κατά την ορισθείσα
δικάσιμο αυτής στις 23/09/2021.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης, Δημήτριος Τζιάκος, Ελένη Κίτσου
και Έλλη Θεοδώρου δήλωσαν ότι απέχουν από τη ψηφοφορία (παρών).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 101/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη,
Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,

Ακριβές απόσπασμα

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου

Έδεσσα 16.9.2021

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης
Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Νομικό Σύμβουλο Δήμου Χ. Πέτκου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση

-

Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

-

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών Ι. Μουράτογλου
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