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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 8/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

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 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης ενημέρωσε πως το μέλος Χρήστος Πέτκος αιτείται προφορικά να 
μη συμμετέχει στη συζήτηση και στη ψηφοφορία για την κατάρτιση της απόφασης για 
την  άσκηση  έφεσης κατά  της  αριθ.  385/2018  απόφασης  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Έδεσσας,   λόγω κωλύματος,  και  εκθέτει  στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 728/16-1-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του 
Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Στις 11.01.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. 90/2018 απόφαση  
της  2ης Ειδικής  Επιτροπής  του  άρθρου  152  του  Ν.  3463/2006,  με  την  οποία  
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απορρίφθηκε  η  προσφυγή  του  Δήμου  μας  κατά  της  με  αριθμ.  16795/25.09.2018  
απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, με την  
οποία  είχαν  ακυρωθεί  οι  με  αριθμ.  188/2018  και  185/2018  αποφάσεις  της  
οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.  

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  λήψη  απόφασης  για  την  άσκηση  αίτησης  
ακύρωσης  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου  κατά  της  απόφασης  αυτής,  για  την  
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Β) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 385/2018 απόφασης του Μον.  
Πρωτ. Έδεσσας με την οποία έγινε δεκτή εν μέρει η αγωγή της εταιρίας «ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ  
ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΜΗΤΣΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΟΜΗ Ο.Ε.», με την  
οποία υποχρεούται ο Δήμος μας να καταβάλει στην προαναφερόμενη εταιρία το ποσό  
των 52.590,00 €, με το νόμιμο τόκο από την επομένης της επίδοσης της αγωγής, καθώς  
και ποσό 500,00 € για δικαστική δαπάνη. Επιπρόσθετα, κηρύσσει το δικαστήριο κατά το  
μέρος των 15.000,00 € προσωρινά εκτελεστή την απόφαση αυτή και υποχρεούμαστε να 
καταβάλουμε άμεσα το ποσό αυτό. Παράλληλα,  η προαναφερόμενη εταιρία κατέθεσε  
την με αριθμ. πρωτ. 23721/21.12.2018 αίτησή της με την οποία μας δηλώνει πως εάν  
παραιτηθούμε  από  την  άσκηση  εφέσεως  κατά  της  απόφασης  αυτή  θα περιορίσει  το  
αίτημά της κατά το ποσό των 500 € της δικαστικής δαπάνης.    

Το αίτημα,  όμως, αυτό, κατά τη γνώμη μου, δεν μπορεί να γίνει δεκτό, καθώς  
πρόκειται για μηδενικό περιορισμό του κεφαλαίο της απαίτησης, το ποσό δε των 500,00  
€ δεν αφαιρείται  από το κεφάλαιο  και  δεν δύναται  να υποστηρίξει  τέτοια απόφαση.  
Επιπρόσθετα, πρόκειται για απαίτηση που στηρίζεται σε μη νόμιμη απευθείας ανάθεση,  
δυνάμει προφορικής συμφωνίας, και έτσι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για  
τη σύναψη εξώδικου συμβιβασμού και παραίτησης από τα ένδικα μέσα (ΕλΣυν. Πράξη  
VII Τμήματος 263/2007, Κλιμ. Τμημ. 7 πράξη 294/2014). 

Επομένως, ενόψει των ανωτέρω με την παρούσα εισηγούμαι, για την προάσπιση  
των συμφερόντων του Δήμου, την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον του  
αρμοδίου δικαστηρίου κατά της απόφασης αυτής.

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αφού έκανε 
δεκτό το αίτημα του μέλους Χρ. Πέτκου από τη συζήτηση και τη ψηφοφορία για την 
κατάρτιση της απόφασης για την άσκηση έφεσης κατά της αριθ. 385/2018 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας,  λόγω κωλύματος, 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.  728/16-1-2019 
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
Α.  Παρέχει  στη Νομικό  Σύμβουλο του Δήμου,  με  σχέση έμμισθης  εντολής 

Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να καταθέσει αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου 
δικαστηρίου,  κατά  της  αριθ.  90/2018  απόφαση  της  2ης Ειδικής  Επιτροπής  του 
άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  

Β. Παρέχει  στη  Νομικό  Σύμβουλο του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής 
Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να ασκήσει έφεση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 
για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 
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      Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Χρήστος Πέτκος, δεν συμμετείχε κατά 
τη συζήτηση και στη ψηφοφορία για την κατάρτιση της απόφασης για την άσκηση 
έφεσης κατά της αριθ. 385/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, 
λόγω κωλύματος.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 8/2019.
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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