
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 293/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  23016/14-12-2018 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. 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. Συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 απόφασης «Λήψη απόφασης για καταβολή 
ή μη αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε σταθμευμένο όχημα».

2. Έγκριση   Πρακτικού  3ο «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 
ανάδειξη του αναδόχου του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
Συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο  «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Αριθ. Πρωτ. 8609/2018).

3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά». 

4. Σύνταξη  σχεδίου  12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018. 
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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 εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  23031/14-12-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Σας  ενημερώνω για την  έκδοση της  με  αριθμ.  2269/2018 απόφασης  του  
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της ανώνυμης  
εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «RADEL ΑΕ», δυνάμει της οποίας υποχρεωνόμαστε να 
της καταβάλλουμε το ποσό των 110,075 €, εντόκως από την παρέλευση 60 ημερών από  
18.06.2009.Το ποσό των τόκων υπολογιζόμενο με 6% ετησίως που είναι ο νόμιμος τόκος  
κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ, ανέρχεται περίπου σε 60.000 €. 

Επειδή το Διοικητικό Εφετείο είναι  αρμόδιο δικαστήριο σε πρώτο και  μοναδικό  
βαθμό  στις  διοικητικές  συμβάσεις,  δηλαδή  στις  διαφορές  αυτές  σε  προβλέπεται  η  
άσκηση έφεσης. 

Επειδή  σύμφωνα  με  την  παραγ.  4  του  άρθρου  53  του  π.δ/τος  18/1989  
‘’Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας’’ «Δεν επιτρέπεται η  
άσκηση  αίτησης  αναιρέσεως,  όταν  το  ποσό  της  διαφοράς  που  άγεται  ενώπιον  του  
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  είναι  κατώτερο  από  σαράντα  χιλιάδες  ευρώ,  εκτός  αν  
προσβάλλονται  αποφάσεις  που  εκδίδονται  επί  προσφυγών  ουσίας,  εφόσον  αφορούν  
περιοδικές παροχές ή τη θεμελίωση του δικαιώματος σε σύνταξη ή τη θεμελίωση του  
δικαιώματος  σε  εφάπαξ  παροχή  και  τον  καθορισμό  του  ύψους  της.  Ειδικώς  στις 
διαφορές από διοικητικές συμβάσεις, το όριο αυτό ορίζεται στις διακόσιες  
χιλιάδες ευρώ. ...». 

Επομένως,  εφόσον  το  ποσό  της  εν  λόγω διαφοράς,  που  είναι  από  διοικητική  
σύμβαση, δεν υπερβαίνει το ποσό των 200.000 € δεν επιτρέπεται και δεν είναι δυνατή η  
άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως. 

 
 Β) Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  178/2018  απόφασης  του  

Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Φίλιππου Ζεϊρεκλίδη  
κατά του Δήμου μας,  δυνάμει  της οποίας  υποχρεωνόμαστε  να του καταβάλλουμε το  
ποσό των 1.751,45 €, εντόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής καθώς και  
ποσό 200 € για δικαστική δαπάνη. 

Με την παρούσα σας ενημερώνω ότι δεν είναι επιτρεπτή η άσκηση έφεσης κατά της  
εν λόγω απόφασης καθώς πρόκειται για μικροδιαφορά και σύμφωνα με τα όσα ορίζουν  
τα άρθρα 512 και 466 του ΚΠολΔ οι αποφάσεις των ειρηνοδικείων που εκδικάζονται  
κατά τη διαδικασία των μικροδιαφορών είναι ανέκκλητες. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. 23031/14-12-2018 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 μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 2269/2018 απόφασης του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή της ανώνυμης 
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εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «RADEL ΑΕ. δυνάμει της οποίας υποχρεώνεται ο 
Δήμος να της  καταβάλλει το ποσό των 110,075 €, εντόκως από την παρέλευση 60 
ημερών από 18.06.2009. Το ποσό των τόκων υπολογιζόμενο με 6% ετησίως που είναι 
ο νόμιμος τόκος κατά του Δημοσίου και των ΟΤΑ, ανέρχεται περίπου σε 60.000 €. 
         Β.  Τη μη άσκηση έφεσης κατά της με αριθ.  178/2018 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Φίλιππου Ζεϊρεκλίδη 
κατά του Δήμου, και δυνάμει της οποίας υποχρεώνεται ο Δήμος στην καταβολή  του 
ποσού των 1.751,45 €, εντόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής καθώς και 
ποσό 200 € για δικαστική δαπάνη.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 293/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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

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