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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 313/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10718/30.7.2021 
ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ 
Α.Ε.» 

 
   Σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 

Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 15.361/5-11-2021 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3.Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5.Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 

6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
 

1.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

           Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης.  
           Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
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θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο – 

4ο, 25ο, 20ο -24ο, 6ο – 19ο  & 5ο. 
 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το 1ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
τη με αριθ. πρωτ. 10.718/4-11-2021 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, 

η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
«Με την με αριθμ. πρωτ. 10718/2021 αίτηση της η παραπάνω αναφερόμενη εταιρία, 

σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ. 7081/2021 αίτησής της, ζητά εκ νέου την εξωδικαστική 

επίλυση της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ μας, με την πρόταση ότι ο τυχόν 

εξωδικαστικός συμβιβασμός που θα αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο να τελεί υπό 

την διαλυτική αίρεση της μη ένταξης αυτού (εξωδικαστικού συμβιβασμού) στο πρόγραμμα 

επιχορήγησης Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές 

αποφάσεις και διαταγές πληρωμής κατά το άρθρο 233 του Ν. 4635/2019.  

Σας θυμίζω πως η συγκεκριμένη διαφορά γεννήθηκε έπειτα από την με αριθμ. κατ. 

277/2014 αγωγή που είχε ασκήσει η προαναφερόμενη εταιρία κατά του Δήμου μας, που 

αφορούσε το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 

ΑΡΝΙΣΣΑΣ – ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ ΔΗΜΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ/ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ», επί της 

οποίας εκδόθηκε η με αριθμ. 131/2018 απόφαση του Μον. Πρωτ. Έδεσσας, με την οποία 

έγινε εν μέρει δεκτή η εν λόγω αγωγή και υποχρεώθηκε ο Δήμος μας να της καταβάλει το 

ποσό των 71.10,82 € για επιδικασθέν κεφάλαιο, εντόκως από την επίδοση της αγωγής, 

καθώς και ποσό 1.000,00 € για δικαστική δαπάνη.  

Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε έφεση και συζητήθηκε στις 13.05.2019 ενώπιον 

του Δ΄ Τμήματος του Πολιτικού Εφετείου Θεσ/νίκης, όμως απόφαση επ’ αυτής δεν εκδόθηκε 

εντός ευλόγου χρόνου και δυνάμει της με αριθμ. 241/2020 πράξης της Προέδρου του Τριμ. 

Συμβουλίου Δ/νσης του Εφετείου Θεσ/νίκης αφαιρέθηκε η υπόθεση από τον Προεδρεύοντα 

Εφέτη και προσδιορίστηκε δικάσιμος για την 15.02.2021 για την εκ νέου συζήτηση της έφεσης 

με άλλη σύνθεση δικαστηρίου, η οποία όμως αναβλήθηκε για την δικάσιμο της 22.11.2021.  

Σας παραπέμπω στις μέχρι τώρα γνώμες της Νομικής Υπηρεσίας που έχουν 

διατυπωθεί επί των προηγούμενων σχετικών αιτημάτων της προαναφερόμενης εταιρίας και 

εισηγούμαι την απόρριψη και της παρούσας αίτησης, διότι η πηγή των χρημάτων που θα 

καταβληθούν στην προαναφερόμενη εταιρία σε περίπτωση επίτευξης εξωδικαστικού 

συμβιβασμού δεν άσκησε και δεν ασκεί καμία επιρροή για τον σχηματισμό της γνώμης μου 

επί του σχετικού αιτήματος, καθώς σε κάθε περίπτωση με το πρόγραμμα επιχορήγησης 

Δήμων για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις και 

διαταγές πληρωμής κατά το άρθρο 233 του Ν. 4635/2019 δίδεται επίσης δημόσιο χρήμα. 

Εξακολουθώ να θεωρώ ότι θα πρέπει να συζητηθεί η έφεση που έχει ασκήσει ο Δήμος μας, 
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ώστε να λάβουμε την κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, ήτοι του Εφετείου 

Θεσσαλονίκης, επί της διαφοράς που εκκρεμεί, η συζήτηση της οποίας έχει οριστεί για την 

22α.11.2021 και να καταστεί έτσι η δικαστική κρίση τελεσίδικη.   

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα 
Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 10.718/30-7-2021 αίτηση 
του νομίμου εκπροσώπου και του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανώνυμης εταιρίας με 
την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.», την αριθ. πρωτ. 10.718/4-11-2021 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 40 παρ. 2 του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου 
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την 
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 
         Απορρίπτει τη με αριθμ. πρωτ. 10.718/30-7-2021 αίτηση της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία «Θ. ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Α.Ε.» για τους λόγους που αναφέρονται  

στο προοίμιο της παρούσας. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 313/2021 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

13:20 μ.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11-11-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αντώνιος 

Ρυσάφης. 
 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση 
 


