
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 193/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  266/2017  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ»  ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16679/21-9-2018  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. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης  Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος  Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος  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. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση  της  αριθ.  266/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
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4. Σύνταξη σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.

5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών 
χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
          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 εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16914/25-9-2018 εισήγηση 
της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Στις  12.10.2018, έπειτα από αναβολή, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου  
Αθηνών πρόκειται να εκδικαστεί η με αριθμ. κατ. 583275/2017 αγωγή των Μάρκου  
Χρυσάνθης  κλπ  (σύνολο  49)  κατά  του  Ελληνικού  Δημοσίου  και κατά του Δήμου 
Έδεσσας μεταξύ άλλων Δήμων.  Την αγωγή αυτή έχουν ασκήσει καθαρίστριες ΥΕ  
σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, κατά του  
Δήμου Έδεσσας στρέφονται 1) η Μαρία Λούσα, η οποία ζητά να της καταβάλλουμε το  
ποσό των 3,417,00 ευρώ, 2) η Ευδοξία Προβατά, η οποία ζητά να της καταβάλλουμε το  
ποσό των 2,499,00 ευρώ, 3) η Χρυσούλα Λαζαρίδου, η οποία ζητά να της καταβάλλουμε  
το ποσό των 5.172,75 ευρώ, 4) η Άννα Μποζίνη, η οποία ζητά να της καταβάλλουμε το  
ποσό των 7,420,50 ευρώ, 5) η Κατίνα Καραθανάση, η οποία ζητά να της καταβάλλουμε  
το  ποσό  των  9,715,50  ευρώ,  6)  η  Δήμητρα  Μιλτιάδου,  η  οποία  ζητά  να  της  
καταβάλλουμε το ποσό των 5,172,75 ευρώ, 7) η Αικατερίνη Πέτκου, η οποία ζητά να  
της καταβάλλουμε το ποσό των 5,326,50 ευρώ, 8) η Χρυσούλα Μπουτκάρη, η οποία  
ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των 3,762,00 ευρώ, 9) η Θεοδώρα Στρεμπένη, η  
οποία ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των 6,536,25 ευρώ, 10) η Χρυσή Αλιμπάκη, η  
οποία ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των 5.238,00 ευρώ και 11) η Ευαγγελή Τζίμα,  
η οποία ζητά να της καταβάλλουμε το ποσό των 9,897,75 ευρώ. 

Δυνάμει  της  με  αριθμ.  266/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  
Δήμου μας μου ανατέθηκε να παρασταθώ στο εν λόγω δικαστήριο για την προάσπιση  
των συμφερόντων του Δήμου. 

Επειδή,  στις  11.10.2017  θα  παρασταθώ  ενώπιον  του  Πρωτοδικείου 
Έδεσσας για την εκδίκαση τεσσάρων (4) εφέσεων του Δήμου μας, ήτοι  1) της 
έφεσης του Δήμου μας κατά του Χρήστου Τριπέση και  κατά της με αριθμ. 85/2016  
απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας,  2) του  Δήμου  μας  κατά  της  εταιρίας  
«ΤΟΜΟΣΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ  –  ΜΗΤΣΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο.Ε.»  και  κατά  της  με  αριθμ.  
143/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, 3) του Δήμου μας κατά της εταιρίας  
«Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και κατά της με αριθμ. 89/2015 απόφασης του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας και  4) του Δήμου μας κατά της ίδιας παραπάνω εταιρίας «Α.  
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε.»  και  κατά  της  με  αριθμ.  90/2015  απόφασης  του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας. Επιπρόσθετα, τη Δευτέρα στις 15.10.2018 θα παρασταθώ 
ενώπιον  του  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  εκπροσωπώντας  τον  Δήμο  Έδεσσας  
κατά την εκδίκαση της έφεσης του Ελληνικού Δημοσίου κατά των Ελένης χήρας  
Γεωργίου Νούσκα κλπ και  κατά τηε με αριθμ.  38/2002 απόφασης  του Πολ. Πρωτ.  
Έδεσσας,  στην  οποία  δίκη  παρεμβαίνει  ο  Δήμος  Έδεσσας.  Για  όλα  τα  παραπάνω  
δικαστήρια, πέραν της φυσικής μου παρουσίας και παράστασης σε αυτά, θα πρέπει να  
προετοιμάσω τους σχετικούς φακέλους και να συντάξω προτάσεις.  
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Επομένως, καθίσταται ανθρωπίνως αδύνατη η παράστασή μου στο εν  
λόγω δικαστήριο ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  δικάσιμο  της  12ης.10.2018  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, και τον διορισμό  
του δικηγόρου Αθηνών, Γεωργίου Κοκκονού, καταβάλλοντάς του  το ποσό των 204,00  
€, χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α. 24% 48,96 €, δηλαδή συνολικά το ποσό των 252,96 €.  
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
να αποφασίσουν σχετικά.

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 16914/25-9-2018 εισήγηση 
της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου  καθώς  και  τις  διατάξεις  άρθρου  72  του  Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
         Α.   Ανακαλεί την αριθ. 266/2017 απόφασή της στο σύνολό της. 
          Β.  Για την απόκρουση της παραπάνω αγωγής, για την παράσταση κατά την 
συζήτησή  της  κατά  την  δικάσιμο  της  12ης.10.2018  ενώπιον  του  Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, και σε κάθε μετ’ αναβολή δικάσιμο,  για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στην προκείμενη υπόθεση, διορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο 
τον κ. Γεώργιο Κοκκονό, δικηγόρο Αθηνών.

Η αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης ορίζεται στο ποσό των διακοσίων πενήντα 
δύο ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (252,96€) με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τη με ΚΑ 
02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 193/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-10-2018

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:
-Δικηγόρο Αθηνών κ. Γεώργιο Κοκκονό.
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών.
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.

3

ΑΔΑ: ΨΥΦΕΩΡΠ-111


	      			
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


		2018-10-02T12:06:17+0300
	Athens




