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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 51/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΚΑΙ  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ   
ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ.

Σήμερα  Τρίτη  12  Μαρτίου  2019  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας  και  ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 4.085/8-3-2019 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. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος.

          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 : 

2. Ανακοίνωση  απόφασης  και  συζήτηση  για  λήψη απόφασης  για  άσκηση  ή  μη 
ενδίκου μέσου.

3. Μερική ανάκληση των αριθ. 11/2019 και 23/2019 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου κι εκ νέου διορισμός δικηγόρου.

4. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση  δύο (2)  αγροτεμαχίων 
στην Τ. Κ. Νησίου του Δήμου Έδεσσας..
5. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  ενός  (1)  τμήματος 

αγροτεμαχίου  εμβαδού 5.215,75 τ.μ.  που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Άρνισσας, 
της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
6. Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
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         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 1ο θέμα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την από 8-3-2019 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας  ενημερώνω  πως  στις  06.03.2019  μας  κοινοποιήθηκε  η  με  αριθμ.  

442/19.02.2019  απόφασης  της  Διεύθυνσης  Επίλυσης  Διαφορών  (Δ.Ε.Δ.) 
(Υποδιεύθυνση Επανεξέτασης και Νομικής Υποστήριξης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  

Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), με την οποία έγινε  δεκτή εν μέρει η ενδικοφανής προσφυγή που  

ασκήσαμε  κατά της  με  αριθμ.  422/24.09.2018 οριστικής πράξης  επιβολής προστίμου  

ύψους 50.500,00 €. 

Συγκεκριμένα, με την απόφαση αυτή έγινε δεκτό πως είναι γεγονός, μεταξύ άλλων,  

πως ο Δήμος μας τήρησε όλες τις νόμιμες διαδικασίες για την ανάθεση, προμήθεια και την  

παραλαβή των μηχανημάτων έργου, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για  

του  ΟΤΑ,  πως  ταυτοποιούνται  τα  μηχανήματα  έργου  που  αναφέρονται  στην  από  

24.09.2018 έκθεση ελέγχου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας με αυτά που βρέθηκαν στον χώρο του  

ΧΥΤΑ Έδεσσας,  δέχθηκε όμως πως τα τιμολόγια της αναδόχου επιχείρησης «ΦΙΛΩΤΑΣ  

ΣΤΑΘΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.» είναι εικονικά ως προς το πρόσωπο του εκδότη και αποφασίζει την  

τροποποίηση  της  με  αριθμ.  422/2018  οριστικής  πράξης  επιβολής  προστίμου  για  

παράβαση  τήρησης  βιβλίων  και  έκδοσης  στοιχείων  διαχειριστικής  περιόδου  01/01-

31/12/2007 για λήψη εικονικών ως προς το πρόσωπο φορολογικών στοιχείων καθαρής  

αξίας 505.000 € πλέον ΦΠΑ με ποσό καταλογισμού 50.500 €.      

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  άσκηση  προσφυγής  ενώπιον  του  Διοικητικού  

Πρωτοδικείου Βέροιας για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου μας. 

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  από  8-3-2019  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
Παρέχει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής, 

Χρυσούλα  Πέτκου,  την  εντολή  να  ασκήσει  προσφυγή  κατά  της  με  αριθμ. 
442/19.02.2019  απόφασης  της  Διεύθυνσης  Επίλυσης  Διαφορών  (Δ.Ε.Δ.) 
(Υποδιεύθυνση  Επανεξέτασης  και  Νομικής  Υποστήριξης  της  Ανεξάρτητης  Αρχής 
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Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Βέροιας, για την 
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 51/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος 
Πέτκος.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

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