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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
1.ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ. 
 

Σήμερα Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα 

από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 11.909/16-9-2022 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 
4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

4. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Αναπλ. Μελος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

2.Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 
3.Ευάγγελος Θωμάς- Τακτ. Μέλος. 
 

          Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Μιχάλης Σαμλίδης και Αναστασία Ιατρίδου- 
Βλαδίκα συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα μέλη Ιωάννης Μουράτογλου και 

Ιωάννης Τσεπκεντζής, με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 
        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 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. Εισήγηση για χορήγηση 1ης παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης του 
έργου «Υπογειοποίηση δικτύου ΔΕΔΔΗΕ», που αποτελεί το 2ο Υποέργο της ενταγμένης 

Πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Έδεσσας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη 
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επιχειρηματικότητας με Τομεακές Προτεραιότητες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία 2014 – 2020» με κωδικό ΟΠΣ 
5033834. 

2. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση οδών στο Δήμο Έδεσσας, Νομού Πέλλας». 

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του 
προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού του έργου 
«Αναβάθμιση Δημόσιου Χώρου μέσω Αναπλάσεων». 

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ.  4291/24-03-2021 σύμβασης για την 
προμήθεια υγρών καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης) για τρία (03) έτη για τις ανάγκες 
του Δήμου Έδεσσας». 

 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. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 3ο , 4ο , 2ο και 

1ο. 
        Το μέλος Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

         Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ. πρωτ. 11782/16-9-2022 
εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

 
Στις 13.09.2022 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η με αριθμ. καταχ. 

ΑΚ495/01.11.2021 αίτηση ακύρωσης της Στυλιανής Κλαζίδου κατά του Δήμου μας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης και κατά της με αριθμ. 1/16.11.2020 πράξης του με αριθμ. 
2/2020 πρακτικού της 16ης.11.20 συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η 19η.01.2023 ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αίτηση ακύρωσης η κ. Κλαζίδου αναγνωρίστηκε κυρία 
κατά ποσό 30,04 τ.μ. εξ αδιαιρέτου οικοπέδου που βρίσκεται στο με αριθμ. 43 Ο.Τ. της 
Δημ. Κοινότητας Ριζαρίου. Οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου μας διενήργησαν αυτοψία στην ιδιοκτησία της προαναφερόμενης, 
σύμφωνα με την οποία διαπίστωσαν ότι είχαν εκτελεστεί εργασίες αυθαίρετης κατασκευής 
ασκεπούς υπερυψωμένου κτίσματος και ανεπίχρηστη τοιχοποιία εμβαδού 61,62 τ.μ., 
τμήμα του οποίου βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο (δρόμο). Οι εργασίες 
συνεχίστηκαν από την αιτούσα και στις 09.12.2019 οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου μας διενήργησαν εκ νέου αυτοψία και 
διαπίστωσαν ότι είχαν εκτελεστεί εργασίες αυθαίρετης κατασκευής 1) αποπεράτωσης 
υπερυψωμένης κατοικίας εμβαδού 54,59 τ.μ. και 2) κατασκευή ημιυπαίθριου χώρου 
εμβαδού 13,12 τ.μ., τμήμα των οποίων βρίσκεται σε χαρακτηρισμένο κοινόχρηστο χώρο 
(δρόμο). Κατά αυτών υποβλήθηκαν ενστάσεις οι οποίες απορρίφθηκαν ενώ στο μεταξύ 
υποβλήθηκε από την αιτούσα και η με αριθμ. 10254094/2018 δήλωση υπαγωγής των 
κτισμάτων αυτών στο Ν. 4495/2017. Με το υπό κρίση δικόγραφο η αιτούσα στρέφεται 
κατά της με αροιθμ. 1/16.11.20 πράξης - απόφασης του με αριθμ. 2/16.1.20 πρακτικού 
της συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ που απέρριψε τις ενστάσεις της.       

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την 
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την ορισθείσα δικάσιμο 
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της 19ης.01.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, ενώπιον του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσ/νίκης.   

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 μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. πρωτ. 11482/7-9-2022 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. 1 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 
Για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου, αναθέτει στη Νομικό Σύμβουλο 

του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, κα Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να 

παρασταθεί για την αντίκρουση της με αριθμ. κατ. ΑΚ495/01.11.2021 αίτησης 
ακυρώσεως της κας Στυλιανής Κλαζίδου κατά του Δήμου μας, κατά της Περιφερειακής 
Ενότητας Πέλλας και του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και κατά της 

με αριθμ. 1/16.11.2020 συνεδρίασης του ΣΥΠΟΘΑ της Περιφερειακής Ενότητας 
Πέλλας, κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 19ης.1.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 

δικάσιμο αυτής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 260/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 23-9-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

(Αναπλ. μέλος). 
 

 
 
 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρυσούλα Πέτκου 
 

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

 


