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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 52/2019   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΙΘ. 11/2019 ΚΑΙ 23/2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΚΙ  ΕΚ  ΝΕΟΥ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

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 : 

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

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

3. Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δύο (2) αγροτεμαχίων 
στην Τ. Κ. Νησίου του Δήμου Έδεσσας..
4. 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.
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5. Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 
2019.
         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 από 8-3-2019 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Στις  21.03.2019 ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης  πρόκειται,  έπειτα  
από  αναβολή,  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 των με αριθμ. 11/2019 και της 23/2019 αποφάσεων της Οικονομικής  
Επιτροπής  του  Δήμου,  επειδή  λόγω  φόρτου  εργασίας  αδυνατώ  να  παρασταθώ,  
ανατέθηκε  στην  δικηγόρο  Έδεσσας,  Μαρία  Πέρρου,  να  παρασταθεί  ενώπιον  του  
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης στην συζήτηση του αιτήματος προσωρινής διαταγής στο εν  
λόγω  δικαστήριο  κατά  την  προαναφερόμενη  δικάσιμο,   για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου. 

Επειδή,  κατά  την  δικάσιμο  της  21ης.03.2019,  προέκυψε  κώλυμα  στην 
προαναφερόμενη  δικηγόρο  Μαρία  Πέρρου,  εισηγούμαι  την  εκπροσώπηση του Δήμου  
μας από την Μαρία Κερασίδου του Γεωργίου, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, οδός Βασιλέως  
Ηρακλείου αριθμός 9, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης 6984 και  
με Α.Φ.Μ. 300057180 Δ.Ο.Υ. Α΄(Β΄-Γ΄) Θεσ/νίκης, και την συμπλήρωση των με αριθμ.  
11/2019 και  23/2019 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, ώστε να  
παρασταθεί  στο εν λόγω δικαστήριο 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 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
Α. Τη μερική ανάκληση των αριθ. 11/2019 και 23/2019 ως προς τον ορισμό 

της δικηγόρου Έδεσσας,  κας Μαρία Πέρρου  η οποία θα εκπροσωπούσε το Δήμο 
Έδεσσας  για  τη  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.

Β.  Αναθέτει την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου και την προάσπιση των 
συμφερόντων  του  Δήμου,  στη  δικηγόρο  Θεσσαλονίκης  Μαρία  Κερασίδου  του 
Γεωργίου, με αριθμό μητρώου Δικηγορικού Συλλόγου Θεσ/νίκης 6984  η οποία θα 
παρασταθεί για τη 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, 
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μεταξύ  πολλών  πιστωτικών  ιδρυμάτων,  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης 
κατά τη δικάσιμο της 21ης.03.2019.

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 
09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 52/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 14-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος 
Πέτκος

Αποδέκτες προς ενέργεια:
 -Δικηγόρο κα Μαρία Κερασίδου του Γεωργίου
   Βασιλέως Ηρακλείου 9, Θεσσαλονίκη
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

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