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ΣΤΙΣ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ  –  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ   
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Σήμερα  Παρασκευή  3  Απριλίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε  δια 
περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 55/Α΄/11-3-2020 
«Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών  συνεπειών  της  εμφάνισης  του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η Επιτροπή 
Ποιότητας Ζωής Δήμου Έδεσσας, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 4.141/30-3-2020 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 και τα επτά (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. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
7. Αντώνιος Ρυσάφης-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, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της 
ημερήσιας  διάταξης είχε ενημερώσει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
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αριθ. πρωτ. 4.062/5-2-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία 
ανέφερε τα ακόλουθα:

Α) Στις 06.03.2020 μας κοινοποιήθηκε η με αριθμ. καταθ. 7/2020 αγωγή των  
Αργυρίου Μπάντση του Βασιλείου και Τρύφωνος Μπάντση του Αργυρίου κατά του Δήμου  
μας,  που  ασκήθηκε  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Έδεσσας,  με  την  οποία  ζητούν  να  
αναγνωριστούν  απόλυτοι  συγκύριοι,  συννομείς  και  συγκάτοχοι,  κατά  ποσοστό  ½  εξ  
αδιαιρέτου ο καθένας  ενός καστανοτεμαχίου,  που βρίσκεται  στη θέση «Μπουνάρ»  της  
αγροτικής περιοχής της πρώην κοινότητας Μεσημερίου του Δήμου μας και νυν τοπικής  
κοινότητας  Έδεσσας,  συνολικής έκτασης  16.847,22 τ.μ.  Εντός 100 ημερών από  την  
κατάθεσή της, ο Δήμος καλείται να καταθέσει προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα  
για την εν λόγω υπόθεση, η προθεσμία βέβαια αυτή έχει ανασταλεί λόγω των έκτακτων  
μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  
στη χώρα μας, παρ’ όλα αυτά η νομική υπηρεσία θα πρέπει να ετοιμάσει τον εν λόγω  
φάκελο.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  για  την  προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου,  καθώς  όπως  σας  έχω  
εκθέσει και σε άλλες γνωμοδοτήσεις μου με την μη παράσταση που έχει αποφασιστεί  
δυνάμει της με αριθμ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής παραχωρείται  
δημοτική έκταση. 

Β) Στις 13.03.2020 μας κοινοποιήθηκε η με αριθμ. καταθ. 8/2020 αγωγή του  
Ιωάννη  Γιάτσιου  του  Μεθοδίου  κατά  του  Δήμου  μας,  που  ασκήθηκε  ενώπιον  του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί απόλυτος κύριος, νομέας  
και  κάτοχος ενός καστανοτεμαχίου,  που βρίσκεται  στη θέση «ΜΙΤΙΡΙΝΑ»  της δασικής  
περιοχής της πρώην κοινότητας Μεσημερίου του Δήμου μας και νυν τοπικής κοινότητας  
Έδεσσας, συνολικής έκτασης 13.290,98 τ.μ. Εντός 100 ημερών από την κατάθεσή της,  
ο Δήμος καλείται να καταθέσει προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για την εν λόγω  
υπόθεση, η προθεσμία βέβαια αυτή έχει ανασταλεί λόγω των έκτακτων μέτρων για την  
αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 στη χώρα μας,  
παρ’ όλα αυτά η νομική υπηρεσία θα πρέπει να ετοιμάσει τον εν λόγω φάκελο.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  για  την  προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου,  καθώς  όπως  σας  έχω  
εκθέσει και σε άλλες γνωμοδοτήσεις μου με την μη παράσταση που έχει αποφασιστεί  
δυνάμει της με αριθμ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής παραχωρείται  
δημοτική έκταση. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 

ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 4.062/5-2-

2020  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»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
 Αναθέτει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, κα 

Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να παρασταθεί κατά την εκδίκαση α)της αριθμ. κατάθ. 
7/2020 αγωγής των Αργυρίου Μπάντση του Βασιλείου και Τρύφωνος Μπάντση του 
Αργυρίου  και  β)  της  αριθμ.  κατάθ.  8/2020  αγωγής  του  Ιωάννη  Γιάτσιου  του 
Μεθοδίου, κατά του Δήμου μας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  ην αντίκρουση 
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και  γενικά  την  υπεράσπιση  και  προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου  στις 
υποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, κατά την δικάσιμο που θα 
ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.
         Ο Πρόεδρος μειοψηφεί διότι δε θεωρεί ηθικό να παρασταθεί δικηγόρος στις 
προαναφερόμενες  αγωγές  ενώ  σε  προηγούμενες  παρόμοιες  γινόταν  εφαρμογή  της 
αριθμ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης έδωσε λευκή ψήφο.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:00π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 96/2020

Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 
κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 3-4-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου,  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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