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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  246/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΤΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 12ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τις από 20.9.2016 εισηγήσεις του Τµήµατος 

εσόδων & περιουσίας, οι οποίες έχουν ως εξής: 

 «Σας αναφέρω  ότι µε την υπ΄αριθµ. 69/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η οποία επικυρώθηκε  µε την υπ΄αριθµ. 6630/2016 όµοια της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας–Θράκης- Γενική ∆/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης -Τµήµα ∆/κου-Οικ/νου Ν. Πέλλας) εγκρίθηκε η 

δηµοπρασία  που πραγµατοποιήθηκε  στις  29 Φεβρουαρίου 2016 για  την ενοικίαση  

αγροτεµαχίων  στην τοπική κοινότητα Παναγίτσας και διενεργήθηκε σύµφωνα µε 

332/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 21/2016 όµοια της Οικονοµικής 

Επιτροπής . 

Οι τελευταίοι πλειοδότες ενηµερωθήκαν για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 

εγγράφως  προκειµένου να προβούν στις δικές τους ενέργειες δηλ. να συντάξουν 

συµβολαιογραφική πράξη ενοικίασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπ΄αριθµ. 

21/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 Εν τούτοις όµως  α) ο Μυρίδης Αριστείδης του Κων/νου κάτοικος Παναγίτσας 

τελευταίος πλειοδότης του τµήµατος   έκτασης 5.041,14 τ.µ. µε αριθµό 67 του υπ΄ 

αριθµ. 1 χέρσου αγροτεµαχίου  στη θέση <<Ντελικλέρ>> συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ. 

και β) ο Μυρίδης Αριστείδης – Ευγένιος του Νικολάου τελευταίος πλειοδότης του   

τµήµατος   έκτασης 8.001,67 τ.µ. µε αριθµό 72 του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου αγροτεµαχίου 

στη θέση <<Ντελικλέρ>> συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ. και   τµήµατος  έκτασης  

8.001,15 τ.µ. µε αριθµό 29    του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου     αγροτεµαχίου  στη θέση  

<<Ασάπαγλαρ>>  συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ.  δεν ανταποκρίθηκαν  στην 

πρόσκληση που τους έγινε από το ∆ήµο,   για το λόγο αυτό θα πρέπει να κηρυχτούν  

έκπτωτοι   σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπ΄αριθµ. 21/2016 απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής». 

«Σας αναφέρω  ότι µε την υπ΄αριθµ. 78/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής η οποία επικυρώθηκε  µε την υπ΄αριθµ. 5141/2016 όµοια της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης- Γενική ∆/νση Εσωτερικής 

Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης -Τµήµα ∆/κου - Οικ/νου Ν. Πέλλας) εγκρίθηκε η 

δηµοπρασία  που πραγµατοποιήθηκε  στις  22 Μαρτίου 2016 για  την ενοικίαση  

αγροτεµαχίου  στην τοπική κοινότητα Παναγίτσας και διενεργήθηκε σύµφωνα µε 

332/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και την 21/2016 όµοια της Οικονοµικής 

Επιτροπής . 
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Η τελευταία πλειοδότρια ενηµερώθηκε για το αποτέλεσµα της δηµοπρασίας 

εγγράφως  προκειµένου να προβεί στις δικές της ενέργειες δηλ. να συντάξει 

συµβολαιογραφική πράξη ενοικίασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπ΄αριθµ. 

21/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 Εν τούτοις όµως  η Κοσµίδου Βηθλεέµ του Γεωργίου κάτοικος Παναγίτσας 

τελευταία πλειοδότρια  του τµήµατος   έκτασης 2.003,00 τ.µ. του υπ΄ αριθµ. 1370 

αγροτεµαχίου  χέρσο κοινό  συν. έκτασης  7.720 τ.µ.  δεν ανταποκρίθηκε  στην 

πρόσκληση που της έγινε από το ∆ήµο,  για το λόγο αυτό θα πρέπει να κηρυχτεί 

έκπτωτη σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπ΄αριθµ. 21/2016 απόφασης της Οικονοµικής 

Επιτροπής». 

Ακολούθως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο Μυρίδης Αριστείδης του Κων/νου, 

τελευταίος πλειοδότης του τµήµατος  έκτασης 5.041,14 τ.µ. µε αριθµό 67 του υπ΄ 

αριθµ. 1 χέρσου αγροτεµαχίου  στη θέση <<Ντελικλέρ>> συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ., 

έχει υπογράψει το αριθµ. 7.663 συµβόλαιο µίσθωσης αγροτεµαχίου στις 7.7.2016 και 

πρότεινε να µην κηρυχτεί έκπτωτος.  

Επίσης, ανέφερε ότι ο Μυρίδης Αριστείδης – Ευγένιος του Νικολάου, τελευταίος 

πλειοδότης του τµήµατος έκτασης 8.001,67 τ.µ. µε αριθµό 72 του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου 

αγροτεµαχίου στη θέση <<Ντελικλέρ>> συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ. και τµήµατος 

έκτασης  8.001,15 τ.µ. µε αριθµό 29 του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου   αγροτεµαχίου  στη θέση  

<<Ασάπαγλαρ>>  συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ., θα συντάξει συµβολαιογραφική 

πράξη ενοικίασης και πρότεινε να µην συζητηθεί και να µη ληφθεί καµία απόφαση. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, το αριθµ. 

7663/7.7.2006 Συµβόλαιο µίσθωσης αγροτεµαχίου καθώς και τις διατάξεις των 

άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Α. Κηρύσσει έκπτωτη την τελευταία πλειοδότρια του τµήµατος  έκτασης 2.003,00 

τ.µ. του υπ΄ αριθµ. 1370 αγροτεµαχίου  χέρσο κοινό  συν. έκτασης  7.720 τ.µ.  

Κοσµίδου Βηθλεέµ του Γεωργίου κάτοικο Παναγίτσας, διότι δεν συνέταξε 

συµβολαιογραφική πράξη ενοικίασης σύµφωνα µε το άρθρο 14 της υπ΄αριθµ. 

21/2016 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  

 Β. ∆εν κηρύσσει έκπτωτο τον τελευταίο πλειοδότη του τµήµατος   έκτασης 

5.041,14 τ.µ. µε αριθµό 67 του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου αγροτεµαχίου  στη θέση 

<<Ντελικλέρ>> συν. έκτασης  14.849.492 τ.µ., Μυρίδη Αριστείδη του Κων/νου κάτοικο 
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Παναγίτσας, διότι έχει συνταχθεί το αριθµ. 7.663 συµβόλαιο µίσθωσης αγροτεµαχίου 

στις 7.7.2016. 

Γ. Αναβάλλει τη συζήτηση σχετικά µε το µέρος που αφορά τον Μυρίδη 

Αριστείδη – Ευγένιο του Νικολάου, τελευταίο πλειοδότη του τµήµατος έκτασης 8.001,67 

τ.µ. µε αριθµό 72 του υπ΄ αριθµ. 1 χέρσου αγροτεµαχίου στη θέση <<Ντελικλέρ>> συν. 

έκτασης  14.849.492 τ.µ. και τµήµατος έκτασης  8.001,15 τ.µ. µε αριθµό 29 του υπ΄ 

αριθµ. 1 χέρσου  αγροτεµαχίου  στη θέση  <<Ασάπαγλαρ>>  συν. έκτασης  14.849.492 

τ.µ., διότι θα συντάξει  συµβολαιογραφική πράξη ενοικίασης. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος 

της Τοπιικής Κοινότητας Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος (άρθρο 67 παρ. 8 

του Ν. 3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  246/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

-  Πρ/νη Τµήµατος Εσόδων & Περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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