
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 11/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ-ΜΕΡΙΚΗ 
ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ.  240/2018  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

Σήμερα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα 09:30 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 937/21-1-2019 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. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. 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. Έγκριση  πρακτικού  1  «Αποσφράγιση  -  Αξιολόγηση  Δικαιολογητικών 

Συμμετοχής  –  Τεχνικών  Προσφορών  Δημοσίου  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Σχέδιο Ανάδειξης της «ταυτότητας» της Έδεσσας και 
σύνταξη προδιαγραφών Επιλεγμένων Δράσεων».

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για διορισμό δικηγόρου-μερική ανάκληση της 
με αριθ. 240/2018 απόφασης της οικονομικής Επιτροπής.
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3. Έγκριση Πρακτικού 1 «Αποσφράγιση – Αξιολόγηση Δικαιολογητικών /Τεχνικών 
Προσφορών του Ανοικτού,  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο 
Προμήθεια  Μηχανήματος  έργου  του  Δήμου  Έδεσσας:  «α)  “Προμήθεια  ενός 
μεταχειρισμένου Ισοπεδωτή Γαιών (ΓΚΡΕΪΝΤΕΡ)” και β) Προμήθεια ενός καινούργιου 
Δονητικού Οδοστρωτήρα πεζού χειριστή»  (ΑΡ. Συστήματος 67684 και 67713)»
4. Σύνταξη σχεδίου 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
5. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 

« Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειμάρρου Κ. Γραμματικού».
         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 της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
1250/24-1-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:

Στις  28.01.2019 ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  πρόκειται  να 
εκδικαστεί  το  αίτημα  για  χορήγηση  προσωρινής  διαταγής  του  Αντωνίου  Μεϊντάνη,  
κατοίκου Διαβατών Θεσσαλονίκης, σχετικά με την με αριθμ. κατ. 35627/2018 αίτηση  
υπαγωγής  του  στο  Ν.  3869/2010  κατά  και  του  Δήμου  Έδεσσας,  μεταξύ  πολλών  
πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Δυνάμει  της  με  αριθμ.  240/2018  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  
Δήμου μας  μου ανατέθηκε να παρασταθώ στην συζήτηση του αιτήματος  προσωρινής  
διαταγής  στο εν λόγω,  δικαστήριο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου,  
αλλά και στην συζήτηση του κύριου δικογράφου της αίτησης. 

Επειδή,  στις 28.01.2019, οπότε και συζητείται το αίτημα για χορήγηση  
προσωρινής διαταγής από τον Αντώνιο Μεϊντάνη, θα παρασταθώ ενώπιον του  
Ειρηνοδικείου  Έδεσσας  κατά  την  συζήτηση  του  αιτήματος  για  χορήγηση 
προσωρινής διαταγής του Δημητρίου Λαφαζανίδη σχετικά με την με αριθμ.  
κατ. 615/2018 αίτησή του για υπαγωγή στο Ν. 3869/2010, κατά του Δήμου  
μας,  μεταξύ πολλών άλλων πιστωτικών ιδρυμάτων,  όπως επίσης,  την ίδια  
ημέρα,  πρέπει  να  παρίσταμαι  ενώπιον  της  κ.  Πταισματοδίκου  Έδεσσας,  
ενώπιον της οποίας θα καταθέσουν υπομνήματα σχετικά με υποθέσεις του  
Δήμου οι  κ.κ.  Σόντρας και  Πασχάλης. Επομένως,  καθίσταται  ανθρωπίνως 
αδύνατη η παράστασή μου στο παραπάνω αναφερόμενο δικαστήριο ενώπιον  
του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου μόνον για την συζήτηση της προσωρινής διαταγής κατά την δικάσιμο της  
28ης.01.2019  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου, την μερική ανάκληση της με αριθμ. 240/2018 απόφασης της  
Οικονομικής  Επιτροπής  και  τον  διορισμό  της  δικηγόρου  Έδεσσας,  Μαρίας  Πέρρου,  
καταβάλλοντάς της το ποσό των 69,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 16,56 €,  
δηλαδή συνολικά το ποσό των 85,56 €.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος 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.  1250/24-1-2019 
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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 μερική ανάκληση της αριθ. 240/2018 απόφασης της Οικονομικής 

Επιτροπής,  ως  προς  την  ανάθεση  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση 
έμμισθης εντολής, Χρυσούλα Πέτκου, να παρασταθεί στην συζήτηση του αιτήματος 
της προσωρινής διαταγής του Αντωνίου Μεϊντάνη, κατοίκου Διαβατών Θεσσαλονίκης, 
σχετικά με την με αριθμ. κατ. 35627/2018 αίτηση υπαγωγής του στο Ν. 3869/2010 
κατά και του Δήμου Έδεσσας,  μεταξύ πολλών πιστωτικών ιδρυμάτων,  ενώπιον του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

   Κατά  τα  λοιπά  ισχύει  η  αριθ.  240/2018  απόφαση  της  Οικονομικής 
Επιτροπής ως έχει.

  Β.  Αναθέτει την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου μόνον για την συζήτηση 
της  προσωρινής  διαταγής  κατά  την  δικάσιμο  της  28ης.01.2019  ενώπιον  του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, στη 
δικηγόρο Έδεσσας, κα Μαρία Πέρρου.

Η αμοιβή της  παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των ογδόντα πέντε ευρώ 
και πενήντα έξι λεπτών (85,56€) με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τη με ΚΑ 02.00.6111 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.  

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 11/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-1-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Δικηγόρο κα Μαρία Πέρρου
Αγίου Δημητρίου 9,58200 Έδεσσα
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

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