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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  57/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ  

 

 Σήµερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

ΑΔΑ: ΩΚΑΤΩΡΠ-8Κ0



 2 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

       ΑΠΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

αν και κλήθηκε νόµιµα 

 Χατζόγλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε 

νόµιµα.  

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόµιµα: 1.Άρνισσας κ. Κυριάκος 

Χατζηγεωργούδης, 2.Περαίας κ. Θεµιστοκλής Καρυδόπουλος.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, η 

οποία έχει ως εξής: 

  «Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 
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α. την υπ’ αριθµ. 20329/4-7-2014 εξώδικη δήλωση-πρόσκληση της εταιρίας 

«Παπάς και Σια ΟΕ» και του Νικόλαου Νικολαϊδη  κατά του ∆ήµου Έδεσσας 

β. το υπ΄αριθµ. 30962/16-10-2014 ιδιωτικό συµφωνητικό απόδοσης µισθίου 

γ. το γεγονός ότι η ∆ηµοτική Αστυνοµία καταργήθηκε βάσει νόµου τον 

Σεπτέµβριο έτους 2013 

δ. την 3910/17-2-2015 αίτηση εξωδικαστικής συµβιβαστικής επίλυσης 

διαφοράς των εκµισθωτών  

ε. Τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2015 

 εισηγείται να γίνει δεκτή η αίτηση για  εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση 

διαφοράς στο ποσό των 41.500,00 € µε καταβολή αυτού σε δύο δόσεις : 

1. ποσό 21.500,00 € καταβλητέο έως 10-3-2015, και 

2. ποσό 20.000,00€ καταβλητέο έως 30-4-2015». 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 27/2015 οµόφωνη απόφασή της 

αποφάσισε τα εξής: 

«Εγκρίνει την εξωδικαστική συµβιβαστική επίλυση διαφοράς, µε την εταιρία 

«Παπάς και Σια ΟΕ» και τον Νικόλαο Νικολαϊδη, και την καταβολή του ποσού των 

σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (41.500,00€) σύµφωνα µε το ανωτέρω 

σκεπτικό. 

 Η καταβολή της παραπάνω αποζηµίωσης θα πραγµατοποιηθεί από τον ΚΑΕ 

80/8113.020 του προϋπολογισµού του ∆ήµου».  

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1, εδ. ιδ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, η Οικονοµική 

Επιτροπή αποφασίζει για το δικαστικό συµβιβασµό και τον εξώδικο συµβιβασµό ή την 

κατάργηση δίκης που έχουν αντικείµενο µέχρι του ποσού των 30.000€ και εισηγείται 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για τον εξώδικο συµβιβασµό ή την κατάργηση δίκης που 

έχουν αντικείµενο που υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.  

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή το αντικείµενο του εξώδικου συµβιβασµού 

υπερβαίνει το ποσό των 30.000€,  πρέπει να εγκρίνει την ανωτέρω εξώδικη επίλυση 

διαφοράς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

27/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, την µε α/α καταχώρισης 114/2015 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και τις διατάξεις της παρ.1 εδ. ιδ του άρθρου 
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72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 

4071/2012  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Εγκρίνει την εξώδικη συµβιβαστική επίλυση διαφοράς, µε την εταιρία «Παπάς και 

Σια ΟΕ» και τον Νικόλαο Νικολαϊδη του Χαραλάµπους, και την καταβολή του ποσού 

των σαράντα ενός χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (41.500,00€) σε δύο δόσεις: 

1. ποσό 21.500,00 € καταβλητέο έως 10-3-2015, και 

2. ποσό 20.000,00€ καταβλητέο έως 30-4-2015. 

        Η καταβολή του παραπάνω µισθώµατος θα πραγµατοποιηθεί από τον ΚΑΕ 

80/8113.020 του προϋπολογισµού του ∆ήµου.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  57/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4/3/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

 Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης  

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ. 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 
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