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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 223/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
19.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΕΝΔΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ».

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19.857/16-10-2019 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), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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 και τα εφτά (7)  μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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        Τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 
12ο και 13ο.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  18ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
19914/16-10-2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει 
τα ακόλουθα:

Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  1745/2019  απόφασης  του 
Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  με  την  οποία  απορρίφθηκε  η  έφεση  του  
Δήμου  μας  κατά  της  με  αριθμ.  674/2017  απόφασης  του  Μονομελούς  Διοικητικού  
Πρωτοδικείου  Βέροιας,  με  την  οποία  υποχρεωθήκαμε  να  καταβάλλουμε  στους  ήδη  
εφεσίβλητους Ευστρ. Βηλιγένη κλπ (σύνολο 7) τα ποσά που εκεί αναφέρονται αναλυτικά  
και αφορούν τόκους από την καθυστερημένη καταβολή σε αυτούς της προβλεπόμενης  
από το άρθρο 10 του Ν. 3320/2005 επιδότηση κατοικίας.  

Με την παρούσα εισηγούμαι τη μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου  
της Επικρατείας  κατά της εν λόγω απόφασης,  καθώς αυτή  δεν συνιστά τρίτο βαθμό  
δικαιοδοσίας και  δεν εξετάζεται  η υπόθεση στην ουσία αυτής παρά μόνον οι νομικές  
πλημμέλειες  αυτής,  αλλά  και  διότι  οι  ισχυρισμοί  και  τα  επιχειρήματά  μας  τέθηκαν  
υπόψη  των  αρμοδίων  δικαστηρίων  (πρωτοβάθμιο  και  δευτεροβάθμιο)  και  η  άσκηση  
αναίρεσης κατά της παραπάνω απόφασης, θεωρώ ότι δεν θα είναι προς το συμφέρον  
του Δήμου μας.  Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 53 παραγ.  3 του π.δ. 18/1989 «Η  
αίτηση  αναιρέσεως  επιτρέπεται  μόνον  όταν  προβάλλεται  από  τον  διάδικο,  με  
συγκεκριμένους  ισχυρισμούς,  που  περιέχονται  στο  εισαγωγικό  δικόγραφο,  ότι  δεν 
υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή ότι υπάρχει αντίθεση  
της  προσβαλλομένης  αποφάσεως  προς  τη  νομολογία  του  Συμβουλίου  της  
Επικρατείας ή άλλου ανωτάτου δικαστηρίου είτε προς ανέκκλητη απόφαση 
διοικητικού δικαστηρίου. Το απαράδεκτο  του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται,  
εάν  μέχρι  την  πρώτη  συζήτηση  της  υπόθεσης  περιέλθει  εγγράφως  σε  γνώση  του  
δικαστηρίου με πρωτοβουλία του διαδίκου, ακόμη και αν δεν γίνεται επίκλησή της στο  
εισαγωγικό δικόγραφο, απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας  ή άλλου ανωτάτου  
δικαστηρίου είτε ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, που είναι αντίθετη προς  
την  προσβαλλόμενη  απόφαση»,  προϋποθέσεις  που  δεν  συντρέχουν  στην  υπό  κρίση  
περίπτωση. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
            Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Μουράτογλου υποστήριξε  ότι 
θα πρέπει θα ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατά  της  αριθμ.  1745/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης, 
διότι καταβλήθηκαν τα ποσά στους υπαλλήλους και παραιτήθηκαν από την αξίωση 
και  ότι  δε  λήφθηκαν  υπόψη  από  το  Εφετείο  τα  στοιχεία  της  παραίτησης  των 
υπαλλήλων από διεκδίκηση αποζημίωσης.
         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 αριθ. πρωτ. 19914/16-10-2019 
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» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 
(  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για την ψηφιακή 
διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
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Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Τη μη άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της 

αριθμ.  1745/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  για  τους 
λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
          Το μέλος Ιωάννης Μουράτογλου μειοψηφεί και υποστηρίζει ότι θα πρέπει θα 
ασκηθεί αίτηση αναίρεσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της αριθμ. 
1745/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, διότι καταβλήθηκαν 
τα ποσά στους υπαλλήλους και παραιτήθηκαν από την αξίωση της αποζημίωσης και 
ότι δε λήφθηκαν υπόψη από το Εφετείο τα στοιχεία της παραίτησης των υπαλλήλων 
από διεκδίκηση αποζημίωσης.

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 223/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

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

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