
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 7/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.  

Σήμερα Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  749/17-1-2019  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),  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. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος, 

Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Αντιπρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
727/16-1-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Α) Στις  11.01.2019  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  μας  η  με  αριθμ.  κατάχ.  
ΠΡ93/12.11.2014 προσφυγή του Ακρίτα Τοπαλίδη κατά του Δήμου μας και κατά της  
με αριθμ. 32298/2014 απόφασης της Δ/νσης Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού,  
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου μας, με  
την οποία ζητά να ακυρωθεί η με αριθμ. 09905/2014/6161/23.09.2014 γνωμάτευση  
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της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ και να ακυρωθεί η παραπάνω  
απόφαση του Δήμου μας,  δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η 19η.03.2019 ενώπιον του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο κατά την παραπάνω ορισθείσα δικάσιμο,  καθώς και  σε οποιαδήποτε μετ’  
αναβολή δικάσιμο αυτής, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Β) Στις 02.01.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. καταχ. 656/2018  
αγωγή των Κωνσταντίας Τούσια κλπ (σύνολο 10) κατά του Δήμου μας, ενώπιον του Μον.  
Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  με  την  οποία  ζητούν  να  υποχρεωθεί  ο  Δήμος  μας  να  τους  
καταβάλει το ποσό των 4.250,00 € στον καθένα από αυτούς για δώρα Χριστουγέννων,  
Πάσχα και επιδόματος αδείας των ετών 2013 έως και 2017.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο στην δικάσιμο που θα οριστεί καθώς και σε οποιαδήποτε δικάσιμο αυτής, για  
την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Γ) Στις 02.01.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. καταχ. 780/2018  
αγωγή των Κων/νου Αρτεμιάδη κλπ (σύνολο 29) κατά του Δήμου μας, ενώπιον του Μον.  
Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  με  την  οποία  ζητούν  να  υποχρεωθεί  ο  Δήμος  μας  να  τους  
καταβάλει τα ποσά που αναφέρονται στην αγωγή για δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και  
επιδόματος αδείας των ετών 2014 έως και 2018.

    Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν  
λόγω δικαστήριο  στην δικάσιμο  που θα οριστεί  καθώς  και  σε οποιαδήποτε  δικάσιμο  
αυτής, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Δ) Στις 02.01.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. καταχ. 781/2018  
αγωγή των Κωνσταντίας Τούσια κλπ (σύνολο 10) κατά του Δήμου μας, ενώπιον του Μον.  
Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  με  την  οποία  ζητούν  να  υποχρεωθεί  ο  Δήμος  μας  να  τους  
καταβάλει το ποσό των 2.000,00 € στον καθένα από αυτούς για δώρα Χριστουγέννων,  
Πάσχα και επιδόματος αδείας των ετών 2017 και 2018.

    Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν  
λόγω δικαστήριο  στην δικάσιμο  που θα οριστεί  καθώς  και  σε οποιαδήποτε  δικάσιμο  
αυτής, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Ε) Στις 24.12.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. καταθ. 345/2018  
κλήση του Χρήστου Τριπέση κατά  του Δήμου μας,  με  την οποία μας  καλεί  για την  
επανάληψη της  συζήτησης της  έφεσης που άσκησε  ο Δήμος μας  έπειτα από  την με  
αριθμ. 370/2018 απόφαση του Μον. Πρωτ. Έδεσσας, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η  
11η.04.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι  την λήψη απόφασης για την παράσταση στο Μον.  
Πρωτ. Έδεσσας  κατά την παραπάνω ορισθείσα δικάσιμο,  καθώς και  σε οποιαδήποτε  
τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

ΣΤ) Στις 24.12.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. καταθ. 107/2018  
αίτηση του Δημητρίου Λαφαζανίδη κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να υπαχθούν  
οι  οφειλές  στις  διατάξεις  του  Ν.  3869/2010,  δικάσιμος  της  οποίας  ορίστηκε  η  
05η.11.2019  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας,  ενώ  συζήτηση  της  αιτούμενης  
προσωρινής διαταγής, μετ’ αναβολή η 28η.01.2019 και ώρα 12:00. 

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  λήψη  απόφασης  για  την  παράσταση  στο  
Ειρηνοδικείο  Έδεσσας  κατά  τις  παραπάνω  ορισθείσες  δικασίμους,  καθώς  και  σε  
οποιαδήποτε τυχόν μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτών, για την προάσπιση των συμφερόντων  
του Δήμου.  

Ζ)  Στις  15.01.2019  κοινοποιήθηκε  στο  Δήμο  μας  η  με  αριθμ.  κατάχ.  
ΠΡ24/12.03.2015 προσφυγή της Λούλα Πανωραίας - Πραβέρα κατά του Δήμου μας  
και  κατά  της  με  αριθμ.  αριθμ.  09905/2014/10928/17.10.2014  γνωμάτευση  της  
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Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΚΕΠΑ ώστε να ακυρωθεί η παραπάνω και  
της  αναγνωριστούν  τα  κοινωνικά  κριτήρια,  δικάσιμος  της  οποίας  ορίστηκε  η  
12η.02.2019 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο κατά την παραπάνω ορισθείσα δικάσιμο,  καθώς και  σε οποιαδήποτε μετ’  
αναβολή δικάσιμο αυτής, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 
Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα 

μέλη αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρό της και μετά από 
διαλογική  συζήτηση  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  πρωτ.  727/16-1-2019 
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
Αναθέτει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής, 

Χρυσούλα Πέτκου, την αντίκρουση και γενικά την υπεράσπιση και προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στις υποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, 
κατά την ορισθείσα δικάσιμο που σε κάθε μία αναφέρεται, καθώς και σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 7/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 22-1-2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος  Πέτκος,  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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