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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ  ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ Η  ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ   
ΜΕΣΟΥ.

Σήμερα  Τετάρτη  15  Ιουλίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών 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 Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 8.825/10-7-2020 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 τα πέντε (5) από 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. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
3. 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.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  όχι  έφεσης-διορισμός 
πληρεξούσιου δικηγόρου.

2. Συζήτηση  και  λήψη απόφασης  για  διορισμό  δικηγόρου  για  κατάθεση 
πρόσθετων λόγων επί της αίτησης αναίρεσης του Δήμου κατά της ΕΣΤΙΑΣ Α.Ε.
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3.  Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ στα κτίρια 
του 3ου Γυμνασίου και 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας».

4.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

     Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

 Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της 
ημερήσιας  διάταξης είχε ενημερώσει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ. πρωτ. 8.242/30-6-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία 
ανέφερε τα ακόλουθα:

Α. Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  16/2020  απόφασης  του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  η οποία μας  κοινοποιήθηκε στις  29.06.2020,  με  την οποία  
έγινε δεκτή η αγωγή της Ελένης Πετροκώστα κατά του Δήμου Έδεσσας, στη συζήτηση  
της  οποίας  ο  Δήμος  μας  δεν  παραστάθηκε  έπειτα  από  σχετική  απόφαση  της  
Οικονομικής Επιτροπής και αναγνωρίστηκε κυρία ενός καστανοτεμαχίου συν. έκτασης  
7.234,00 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση «ΙΣΒΟΡ» της κτηματικής Μεσημερίου του Δήμου  
Έδεσσας,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στην  συγκεκριμένη  απόφαση.  Παράλληλα,  μας  
καταδικάζει στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ποσού 150 ευρώ. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  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. Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  20/2020  απόφασης  του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  η οποία μας  κοινοποιήθηκε στις  29.06.2020,  με  την οποία  
έγινε δεκτή η αγωγή της Γεωργίας Γώγου του Ιωάννη κατά του Δήμου Έδεσσας, στη  
συζήτηση της οποίας ο Δήμος μας δεν παραστάθηκε έπειτα από σχετική απόφαση της  
Οικονομικής Επιτροπής και  αναγνωρίστηκε κυρία 1) ενός καστανοτεμαχίου εμβαδού  
822  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στην  θέση  «ΑΛΙΙΒΑ  ΣΙΟΥΜΑ»  της  κτηματικής  περιοχής  
Μεσημερίου του Δήμου Έδεσσας,  2)  ενός καστανοτεμαχίου εμβαδού 8.395 τ.μ.,  που  
βρίσκεται στην θέση «ΑΛΙΙΒΑ ΣΙΟΥΜΑ» της κτηματικής περιοχής Μεσημερίου του Δήμου  
Έδεσσας και 3) ενός καστανοτεμαχίου εμβαδού 23.070 τ.μ., που βρίσκεται στην θέση  
«ΓΚΟΥΛΕΜΟΥ ΜΠΡΕΚ» της κτηματικής περιοχής Μεσημερίου του Δήμου Έδεσσας, όπως  
αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην απόφαση αυτή. Παράλληλα, μας καταδικάζει στην  
καταβολή δικαστικής δαπάνης ποσού 80 ευρώ. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  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. 
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Επισημαίνεται  πως η κατάθεση  των εφέσεων,  εάν  και  εφόσον ληφθεί  σχετική  
απόφαση  από  την  Οικονομική  Επιτροπή,  θα  πρέπει  να  πραγματοποιηθεί  μέχρι  και  
29.07.2020. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
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.  8.242/30-6-2020 
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
Τη μη άσκηση έφεσης ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων  κατά των αριθμ. 

16/2020 και 20/2020 αποφάσεων του Ειρηνοδικείου Έδεσσας.
Το  μέλος  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  μειοψηφεί  υποστηρίζοντας  ότι  θα  πρέπει  να 

ασκηθούν  εφέσεις  δεδομένου  ότι  όπως  δηλώθηκε  από  τη  Νομικό  Σύμβουλου  τα 
τεμάχια έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο από το Δήμο και οι δηλώσεις αυτές στην 
πρώτη ανάρτηση έχουν γίνει δεκτές.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 211/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος).

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

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