
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 138/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  –  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ   
ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Σήμερα Δευτέρα  2  Ιουλίου  2018 στο  Δημοτικό  Κατάστημα Έδεσσας  και  ώρα 
10:00  π.  μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  11845/28-6-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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 τα τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.   Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 

μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει  να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Σύνταξη σχεδίου 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.
2. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 

προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου  «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας».

3. Έγκριση  Πρακτικού  ελέγχου  των  δικαιολογητικών  συμμετοχής  του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του 
έργου  «Τεχνικό έργο διευθέτησης ομβρίων & επισκευή γέφυρας Τ.Κ Βρυττών –
Κατασκευή στηθαίου ασφαλείας γέφυρας στην Τ.Κ Ριζαρίου».
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4. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων 
από τον προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 11870/28-6-2018 εισήγηση της Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Στις  09.05.2018 κοινοποιήθηκε στον  Δήμο Έδεσσας  η  με  αριθμ.  695/2018  
απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία έγινε εν μέρει δεκτή η έφεση των 1)  
Κυριάκου Καρυπίδη κλπ (σύνολο 17) κατά του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου μας και  
της με αριθμ. 5/2012 πράξης καταλογισμού του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν.  
Πέλλας. 

Με την απόφαση  αυτή  ακυρώθηκε η πράξη  καταλογισμού για τους  Χαράλαμπο  
Πετρίδη, Αντώνιο Δασκαλόπουλο, Κων/νο Κυζυρίδη και Γρηγόριο Παπαδόπουλο. Έγινε εν  
μέρει δεκτή η έφεση, μεταρρύθμισε δηλαδή, την πράξη καταλογισμού περιορίζοντάς την  
στα  2/10  εις  ολοκληρον  και  υποχρεώνει  να καταβάλλουν  το  ποσό  των  102,70  €  οι  
Κυριάκος Καρυπίδης, Γεώργιος Κωστίδης, Χρήστος Τσιρακίδης, Γεώργιος Παρθενόπουλος,  
Παντελής Μπόγιας, Γεώργιος Δόντσης, Παύλος Αποστολίδης, Θεόδωρος Μουτσογιάννης,  
Νικόλαος Καρυδόπουλος, Νικόλαος Βερυκούκης και Πέτρος Θεοδώρου, οι δε Δημήτριος  
Θεοδώρου και Αντωνία Σαρήμπεη υποχρεούνται στην καταβολή ποσού 3.021,80 €.

Με δεδομένο αφενός ότι οι λοιπές δαπάνες είτε κρίθηκαν νόμιμες εκ των υστέρων  
είτε νομιμοποιητές από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αφετέρου της μερικής νίκης του Δήμου  
μας  αφού  αποφασίστηκε  ο  καταλογισμός,  δηλαδή  η  καταβολή  των  παραπάνω  
αναφερόμενων ποσών, θεωρώ ότι δεν συντρέχει λόγος, ούτε είναι προς το συμφέρον του  
Δήμου μας η άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

 Β) Στις 21.05.2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Έδεσσας  η με αριθμ.  313/2018  
απόφαση του Τριμ. Διοικ. Πρωτ. Βέροιας,  η οποία εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή της  
Αγάπης  Χαραλαμπίδου  κατά  του Δήμου μας  (Τμήμα Κοινωνικής  Προστασίας),  με  την  
οποία αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης κατά το μέρος που στρέφεται κατά του  
Δήμου μας και διατάσσει τους διαδίκους να προσκομίσουν τις βεβαιώσεις Α/βάθμιων και  
Β/θμιων  Επιτροπών  και  αναπέμπει  με  επιμέλεια  του  Δήμου  μας  την  υπόθεση  στην  
αρμόδια Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή του ΚΕ.Π.Α. Έδεσσας.  

Γ) Στις  21.05.2018  κοινοποιήθηκε  στον  Δήμο Έδεσσας  η  με  αριθμ.  137/2018  
απόφαση του Μον. Διοικ. Πρωτ. Βέροιας,  η οποία εκδόθηκε έπειτα από προσφυγή του  
Δήμου μας κατά του ΙΚΑ ΕΤΑΜ (υποκατάστημα Έδεσσας) , με την οποία απορρίφθηκε η  
προσφυγή του Δήμου μας.  Με την προσφυγή αυτή ζητούσαμε την μη καταβολή ποσού  
8.592,16 € από εκπρόθεσμη υποβολή των Α.Π.Δ. των μηνών 4/2010 έως και 3/2010 του  
πρώην Δήμου Βεγορίτιδας. 

Με δεδομένο ότι προβλήθηκαν οι ισχυρισμοί μας και τα επιχειρήματά μας ενώπιον  
της αρμόδιας Επιτροπής του ΙΚΑ και του αρμοδίου δικαστηρίου και αφού ουσιαστικά ο  
Δήμος  παραδέχεται  τη  μη  εμπρόθεσμη  υποβολή των Α.Π.Δ.,  θεωρώ ότι  δεν  συντρέχει  
λόγος, ούτε είναι προς το συμφέρον του Δήμου μας η άσκηση έφεσης κατά της παραπάνω  
απόφασης, αφού το μοναδικό αποτέλεσμα θα είναι περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του  
Δήμου μας  με  επιβολή πρόσθετων  τόκων και  προστίμων και  ο  καταλογισμός  μας  για  
καταβολή δικαστική.   

Δ) Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  278/2018  απόφασης  του  
Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης (Τμήμα Γ΄ Ακυρωτικό), με την οποία διορθώθηκε η με  
αριθμ. 193/2018έπειτα από προσφυγή του Δήμου μας κατά του ΙΚΑ ΕΤ που εκδόθηκε επί  
της αίτησης ακύρωσης του Γεωργίου Σαμαράντση. 
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Ε) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 191/2018 απόφασης του Μον.  
Πρωτ. Έδεσσας, με την οποία απορρίφθηκε η έφεση που είχε ασκήσει ο Δήμος μας κατά  
της  Αλεξάνδρας  Μούσιου  και  της  με  αριθμ.  99/2017  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας  με  την  οποία  υποχρεώθηκε  ο  Δήμος  μας  να  καταβάλλει  στην  παραπάνω  
αναφερόμενη το ποσό των 5.695,00 € και μας υποχρεώνει στην καταβολή της δικαστικής  
δαπάνης ποσού 150,00 €. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου  
κατά της παραπάνω απόφασης, διότι οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματα του Δήμου μας  
προτάθηκαν  και  εκτέθηκαν  δύο  φορές  ενώπιον  των  αρμοδίων  δικαστηρίων,  
απορρίφθηκαν  και  τις  δύο  φορές  και  εξ  αυτού  του  λόγου  η  άσκηση  αναίρεσης  
πιθανολογείται σφόδρα ότι θα απορριφθεί. Η τυχόν άσκηση της αναίρεσης στην περίπτωση  
αυτή θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Δήμου μας,  
με τόκους και  δικαστικά έξοδα.  Ήδη έχουμε επιβαρυνθεί με τη δικαστική δαπάνη δύο  
βαθμών δίκης (100,00 € + 150,00 €).       

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. 11870/28-6-2018 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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Α.  Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 695/2018 απόφασης του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Β.  Την αποστολή, από το Δήμο, αιτήματος στη Β/θμια Υγειονομική Επιτροπή 

ΚΕ.Π.Α. Έδεσσας για εκ νέου γνωμοδότησή της στην υπόθεση της κας Αγάπης 
Χαραλαμπίδου.

Γ.  Τη μη άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 137/2018 απόφασης του Μον. Διοικ. 
Πρωτ. Βεροίας.

Δ.  Την ενημέρωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για την έκδοση της αριθ. 
278/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Ε.  Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 191/2018 απόφασης του 
Μον. Πρωτ. Έδεσσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 138/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 4-7-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

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