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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2.ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ. 

 
Σήμερα Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 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. 16.130/6-12-
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 και τα (7) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

5. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 
6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 

7. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος.  

 

        Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ, Ιωάννης Μουράτογλου και Αντώνιος 

Ρυσάφης συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη συμμετείχαν δια 
ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανασυνδέθηκε κατά τη 
συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
        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.   

        Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής άρχισαν να συζητούν 
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τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά: 3ο -13ο ,1ο, 2, 14ο-18ο, 21ο, 19ο, 
20ο, 22ο & 23ο. 

        Ο Πρόεδρος σχετικά με το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 16.069/5-12-2022 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
Με την με αριθμ. 821/2022 απόφασή του το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Έδεσσας 

αποφάσισε για τους κατηγορούμενους 1) Πολατίδη Διονύσιο του Ιωάννη, 2) Γούλιο 

Θεόδωρο του Γεωργίου, 3) Βλάχο Παναγιώτη  το Σταύρου και 4) Μπακάλη (Μπακάκη, από 

παραδρομή στο απόσπασμα της εν λόγω απόφασης) Αριστοτέλη του Αιμιλίου, να παύσει υφ’ 

όρον την ποινική δίωξη σύμφωνα με το νόμο 4689/2020 για το αδίκημα της απείθειας 

κατά συναυτουργία και να τους κηρύξει αθώους για το αδίκημα της παραβίασης 

κατάσχεσης. Τέλος, επικύρωσε την κατάσχεση και διέταξε την δήμευση των κατασχεθέντων. 

Σύμφωνα με τις σχετικές εκθέσεις κατασχέσεως κατασχεθέντα ήταν 3,7 χωρ. κυβ. μέτρα 

καυσόξυλα σκλήθρου και το με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694 όχημα, με το οποίο διενεργήθηκε η 

παράνομη πράξη, το οποίο όμως όχημα είναι ιδιοκτησίας του Δήμου μας και όχι 

των κατηγορουμένων. 

Ειδικότερα, οι παραπάνω τρεις πρώτοι κατηγορούμενοι, δηλαδή πλην του Αριστοτέλη 

Μπακάλη, είχαν προσληφθεί από το Δήμο μας με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Σύμφωνα 

με το κατηγορητήριο, άπαντες οι κατηγορούμενοι κατηγορήθηκαν ως υπαίτιοι για το ότι 

στην περιοχή «Παναγίτσα» Ν. Πέλλας την 30.04.2019 ενεργώντας με πρόθεση και κατόπιν 

συναπόφασης, ύστερα από νόμιμη πρόσκληση αρνήθηκαν σε κάποιον από τους 

υπαλλήλους του άρθρου 13 εδ. Α΄ ΠΚ, χωρίς αντίσταση, τη συνδρομή που οφείλεται κατά 

το νόμο, για να επιχειρηθεί κάποια νόμιμη υπηρεσιακή ενέργεια. Συγκεκριμένα, ενώ ο 

δασοπόνος και υπάλληλος του δασαρχείου Έδεσσας, Χαράλαμπος Παπαστεργιόπουλος στο 

πλαίσιο διενέργειας αυτεπάγγελτης προανάκρισης προέβη στην κατάσχεση 3,7 κυβικών 

μέτρων καυσόξυλων σκλήθρου, τα οποία οι κατηγορούμενοι συνέλεγαν και μετέφεραν 

χωρίς να έχουν εφοδιαστεί με την απαιτούμενη άδεια του δασαρχείου Έδεσσας και 

χρησιμοποιώντας το υπ’ αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694 όχημα και με αρ. 2149 

αλυσοπρίονο μάρκας jonsered, συντάσσοντας την από 30.04.2019 έκθεση κατάσχεσης σε 

βάρος των κατηγορουμένων και ενώ ο ανωτέρω αρμόδιος υπάλληλος του δασαρχείου 

Έδεσσας απηύθυνε στους κατηγορούμενους νόμιμες και εξειδικευμένες προσκλήσεις κατά 

την 30.04.2019, για να υπογράψουν την από 30.04.2019 έκθεση κατάσχεσης ως 

υφιστάμενοι αυτήν, ωστόσο, οι κατηγορούμενοι, μολονότι είχαν υποχρέωση να υπακούσουν 

στις επαναλαμβανόμενες προσκλήσεις και να υπογράψουν την 30.04.2019 έκθεση 

κατάσχεσης και μολονότι γνώριζαν την ιδιότητα του προσώπου που τους απηύθυνε τις 



 3 

σχετικές προσκλήσεις και προς το οποίο απευθύνθηκε η άρνησή τους, οι κατηγορούμενοι 

αρνήθηκαν να συμμορφωθούν σε αυτές τις προσκλήσεις χωρίς να προβάλουν αντίσταση, 

μολονότι με την συμπεριφορά τους αρνήθηκαν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία και 

συνδρομή τους που οφείλεται κατά το νόμο, με συνέπεια να ματαιωθεί η επιδιωκόμενη από 

τον ανωτέρω αρμόδιο υπάλληλο νόμιμη και θεσμικά προβλεπόμενη υπηρεσιακή ενέργεια.  

Από την με ημερομηνία 06.08.2019 ένορκη κατάθεση του μάρτυρα δασοπόνου και 

υπαλλήλου του δασαρχείου Έδεσσας, Χαράλαμπου Παπαστεργιόπουλου, που βρίσκεται 

στον φάκελο της δικογραφίας, προκύπτει πως ο ίδιος μετέβη στο γραφείο του Αντιδημάρχου 

Έδεσσας, Μιχαήλ Σαμλίδη, τον ενημέρωσε για το περιστατικό και αυτός τον διαβεβαίωσε ότι 

το φορτηγό με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694, τύπου Mitsubishi L1200, χρώματος πορτοκαλί, 

είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Έδεσσας, είναι πυροσβεστικό και τους χειμερινούς μήνες 

χρησιμοποιείται ως όχημα μεταφοράς διάφορων αντικειμένων, όπως σκουπιδιών, μπαζών 

κλπ. Έχει έδρα τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας, δηλαδή την Άρνισσα και κινείται με 

εντολή του Γραφείου Κίνησης του Δήμου Έδεσσας έπειτα από σχετική εντολή του αρμοδίου 

Αντιδημάρχου Δ.Ε. Βεγορίτιδας, τότε του κ. Χρήστου Βερυκούκη. Την ημέρα εκείνη στο 

συνεργείο με τους τρεις πρώτους κατηγορούμενους ουδέποτε δόθηκε εντολή να μεταβούν 

στην επίδικη θέση πολλώ δε μάλλον στην τέλεση αδικήματος, ήτοι την συλλογή 

καυσόξυλων.  

Επειδή η με αριθμ. 821/2022 απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Έδεσσας έσφαλε κατά την κρίση της σχετικά με την κατάσχεση και δήμευση του οχήματος 

με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694, ιδιοκτησίας του Δήμου μας και όχι ιδιοκτησίας των 

κατηγορουμένων. 

Επειδή ο Δήμος ουδέποτε κλήθηκε για να παρασταθεί στην εν λόγω δίκη ενώπιον του 

Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας, λαβαμε δε γνώση για την συγκεκριμένη απόφαση στις 

20.11.2022 έπειτα από σχετική προφορική ενημέρωση από το Δασαρχείο και το Τελωνείο 

Έδεσσας που ζήτησε να του αποδώσουμε το δημοτικό όχημα.  Επειδή απειλούμαστε με 

πράξη εκτέλεσης από το Τελωνείο Σκύδρας, το οποίο ζητά να του αποδώσουμε το παραπάνω 

με αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694 όχημα ιδιοκτησίας μας, κατ’ εφαρμογή της προσβαλλόμενης 

απόφασης, απέστειλε δε προς τούτο και το με αριθμ. πρωτ. 15991/02.12.2022 έγγραφο. 

Επειδή η απόδοση του συγκεκριμένου οχήματος θα προκαλέσει μεγάλη 

δυσλειτουργία και ανεπανόρθωτη βλάβη στο Δήμο μας, καθώς το εν λόγω όχημα 

χρησιμοποιείται καθημερινά από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Διεύθυνση 
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Πρασίνου ή η Υπηρεσία Καθαριότητας για μεταφορά σκουπιδιών, μπαζών αλλά και για 

άλλες εργασίες.  

Για τον λόγο αυτό, λόγω του κατεπείγοντος, έπειτα από σχετική απόφαση του 

Δημάρχου (εξουσιοδότηση με ημερομηνία 28.11.2022), άσκησα την με ημερομηνία 

29.11.2022 έφεση του Δήμου κατά της προαναφερόμενης με αριθμ. 821/2022 απόφασης 

του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 11η.01.2023 ενώπιον 

του Τριμ Πλημ/κείου Έδεσσας. Παράλληλα, για να νομιμοποιηθεί ο Δήμος μας να μην 

αποδώσει το προαναφερόμενο όχημα στο Τελωνείο άσκησα και αίτηση αναστολής 

εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 

16η.12.2022 ενώπιον του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας.    

Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει σήμερα με τίτλο 

¨Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής Δήμων¨ «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό 

όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 

γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: …. ι) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές 

αρχές και αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων 

μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά, πλην των περιπτώσεων δικών που αφορούν 

στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης μεταξύ εργαζομένων και του 

δήμου, στις οποίες η άσκηση ενδίκων μέσων είναι υποχρεωτική. Επίσης, αποφασίζει τον 

συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο ποσό έως εξήντα χιλιάδες 

(60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Όταν το αντικείμενο της δίκης είναι άνω του ποσού αυτού, τότε 

εισηγείται τη λήψη απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή 

κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, 

εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων 

εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. 

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για τις περιπτώσεις των προηγούμενων εδαφίων, 

πλην αυτών που αφορούν στον προσδιορισμό ή τη μετατροπή της εργασιακής σχέσης κατά 

τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο, λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η 

έλλειψη της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση 

ισχύει και όταν η αρμοδιότητα ασκείται από το δημοτικό συμβούλιο». 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του ιδίου Ν. 3852/2010 με τίτλο ¨Αρμοδιότητες του 

δημάρχου¨ «1. Ο δήμαρχος προασπίζει τα τοπικά συμφέροντα, κατευθύνει τις δράσεις του 

δήμου για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης, διασφαλίζει την ενότητα της τοπικής 

κοινωνίας και ασκεί τα καθήκοντα του με γνώμονα τις Αρχές της διαφάνειας και της 



 5 

αποτελεσματικότητας. …. 2. Όταν δημιουργείται άμεσος και προφανής κίνδυνος ή 

απειλείται άμεση ζημία των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο 

δήμαρχος μπορεί να αποφασίσει για θέματα που ανήκουν στην αρμοδιότητα της 

οικονομικής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει 

προς έγκριση τη σχετική απόφαση του κατά την επόμενη συνεδρίαση της αντίστοιχης 

επιτροπής.».  

Επειδή, όπως θα έχει γίνει αντιληπτό, υπήρχε άμεσος και προφανής κίνδυνος και 

απειλήθηκε άμεση ζημία των συμφερόντων του Δήμου μας, καθώς απειλούμαστε με πράξη 

εκτέλεσης από το Τελωνείο Σκύδρας, το οποίο ζητά να του αποδώσουμε το παραπάνω με 

αριθμ. κυκλ. ΚΗΙ 1694 όχημα ιδιοκτησίας μας, κατ’ εφαρμογή της προσβαλλόμενης 

απόφασης και επειδή η απόδοση του οχήματος θα προκαλέσει μεγάλη δυσλειτουργία και 

ανεπανόρθωτη βλάβη στο Δήμο μας, καθώς το εν λόγω όχημα χρησιμοποιείται καθημερινά 

από διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, όπως η Διεύθυνση Πρασίνου ή η Υπηρεσία 

Καθαριότητας για μεταφορά σκουπιδιών, μπαζών αλλά και για άλλες εργασίες, για τους 

λόγους αυτούς ασκήθηκε η έφεση και η αίτηση αναστολής εκτέλεσης της με αριθμ. 

821/2022 απόφασης του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας.  

Επειδή η παρούσα είναι η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έπειτα 

την σχετική απόφαση – εξουσιοδότηση του Δημάρχου για άσκηση των προαναφερόμενων 

δικογράφων, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.   

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την 

λήψη απόφασης για την έγκριση της με ημερομηνία 28.11.2022 απόφασης του Δημάρχου 

κατ’ άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παραγ. 1 ι) του Ν. 

3852/2010, και ειδικότερα την έγκριση της άσκησης και κατάθεσης από τον Δήμο μας της 

με ημερομηνία 28.11.2022 έφεσης του Δήμου μας κατά της με αριθμ. 821/2022 

απόφασης του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 

11η.01.2023 ενώπιον του Τριμ Πλημ/κείου Έδεσσας ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή 

δικάσιμο αυτής και της με ημερομηνία 28.11.2022 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της 

προσβαλλόμενης απόφασης, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 16η.12.2022 ενώπιον του 

Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.    

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα 
         Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 
Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα και να 

απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
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         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 16.069/5-12-2022 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 παρ. 1 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. Εγκρίνει την απόφαση του Δημάρχου (εξουσιοδότηση με ημερομηνία 

28.11.2022), με την οποία ασκήθηκε η με ημερομηνία 28.11.2022 έφεση του Δήμου 

κατά της προαναφερόμενης με αριθμ. 821/2022 απόφασης του Μον. Πλημ/κείου 
Έδεσσας και η με ημερομηνία 28.11.2022 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 16η.12.2022 ενώπιον 

του Μον. Πλημ/κείου Έδεσσας ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.    
Β. Για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, εγκρίνει την ανάθεση στη 

Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, κα Χρυσούλα Πέτκου, την 
εντολή της άσκησης και κατάθεσης από τον Δήμο μας της με ημερομηνία 28.11.2022 
έφεσης του Δήμου μας κατά της με αριθμ. 821/2022 απόφασης του Μον. Πλημ/κείου 

Έδεσσας, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 11η.01.2023 ενώπιον του Τριμ 
Πλημ/κείου Έδεσσας ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής και της με 
ημερομηνία 28.11.2022 αίτησης αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, 

δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 16η.12.2022 ενώπιον του Μον. Πλημ/κείου 
Έδεσσας ή σε οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.    

  Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς απείχε από την 
συζήτηση και τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 347/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 15-12-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχαήλ Σαμλίδης, 

Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, Ευάγγελος Θωμάς, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο. 


