
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 27/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΛΟΓΩΝ.  

Σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3756/16-2-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος. 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτικό 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 πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση  πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού   για  το  έργο  «  Ασφαλτόστρωση 

δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας (Αρ. Μελ. 01/18).
         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. 
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Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3280/9-2-2018 εισήγηση της Νομικού 
Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

Στις  19.03.2018  πρόκειται  να συζητηθεί  ενώπιον  του Εφετείου  Θεσσαλονίκης  η  
έφεση που άσκησε ο Δήμος Έδεσσας κατά της με αριθμ. 21/2015 απόφασης του Μον.  
Πρωτ.  Έδεσσας  και  αφορά  στην  ανακοπή  του  Δήμου  Έδεσσας  κατά  της  με  αριθμ.  
207/2012 διαταγής πληρωμής της εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ –  
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΑΕ».  
Την εν λόγω υπόθεση χειρίζεται  η συνάδελφος δικηγόρος Έδεσσας,  Δανάη  Μούλα,  με  
εντολή από την Οικονομική Επιτροπή που εξακολουθεί να ισχύει και δεν έχει ανακληθεί. 

      Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την κατάθεση δικογράφου  
πρόσθετων λόγων της παραπάνω αναφερόμενης έφεσης και την λήψη απόφασης από την  
Οικονομική Επιτροπή με εντολή να καταθέσω το δικόγραφο των πρόσθετων λόγων και να  
συμπαρασταθώ στο εν λόγω δικαστήριο για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.  
Το  εν  λόγω  δικόγραφο  πρόσθετων  λόγων  θα  πρέπει  να  έχει  κατατεθεί  και  να  έχει  
κοινοποιηθεί στην αντίδικο εταιρία μέχρι και την Παρασκευή 16.02.2018.  
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της 
την αριθ. 21/2015 απόφαση του Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης, την αριθ. πρωτ. 3280/9-2-
2018 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και καθώς και τις διατάξεις 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
      Παρέχει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, Χρυσούλα 
Πέτκου: α) την εντολή να καταθέσει δικόγραφο πρόσθετων λόγων της έφεσης που 
κατέθεσε  ο Δήμος κατά της αριθ. 21/2015 απόφασης του Μον. Πρωτ. Θεσσαλονίκης 
καθώς και β) την εντολή να συμπαρασταθεί στο δικαστήριο για την εκδίκαση της εν 
λόγω έφεσης με τη δικηγόρο Έδεσσας Δανάη Μούλα, για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στην προκείμενη υπόθεση.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 27/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου
- Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού.
Εσωτερική Διανομή:
-Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου κ. Φ. Γκιούρο.
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