
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 294/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗ ΕΦΕΣΗΣ.

Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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. 13.468/8-10-2020 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 έξι (6) από τα  (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης  Τσεπκεντζής  -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.
           Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
2ο, 9ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 3ο, 4ο, 10ο και  11ο.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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  Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της 
ημερήσιας  διάταξης είχε ενημερώσει  τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 
αριθ.  πρωτ.  13.145/5-10-2020  εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου του  Δήμου,  η 
οποία ανέφερε τα ακόλουθα:

     Α) Σας  ενημερώνω για την  έκδοση της  με  αριθμ.  27/2020 απόφασης  του 
Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Έδεσσας,  με  την  οποία  απορρίφθηκε  η  αγωγή των 
Μιχαήλ Χατζηγιάννη και  Αλέξανδρου Γιάντση – Χατζηγιάννη,  με την οποία ζητούσαν  
την  ανάκληση  της  δωρεάς  που  είχε  πραγματοποιήσει  η  αδελφή  τους  Αικατερίνη  
Χατζηγιάννη προς το Δήμο μας.  Ειδικότερα, η προαναφερόμενη είχε δωρίσει στο Δήμο  
μας δυνάμει του με αριθμ. 9270/2013 συμβολαίου δωρεάς μία οικοδομή που βρίσκεται  
στην Έδεσσα, στην συμβολή των οδών Στουγιαννάκη και πλατείας Γάτσου, γνωστή σε  
όλους μας. Η δωρεά αυτή πραγματοποιήθηκε υπό τρόπο, δηλαδή υπό τους όρους που  
είχαν τεθεί  στο εν λόγω συμβόλαιο και  προσδιορίστηκαν και  εξειδικεύτηκαν στην με  
αριθμ. 9850/2015 συμπληρωματική πράξη. Οι αδελφοί Χατζηγιάννη ισχυρίστηκαν στην  
εν λόγω αγωγή πως ο Δήμος μας υπαιτίως παραλείπει την εκπλήρωση του τρόπου που  
τέθηκε  από  την  δωρήτρια,  ισχυρισμός  που  δεν  έγινε  δεκτός  από  το  δικαστήριο  και  
απορρίφθηκε η αγωγή και επιδίκασε δικαστική δαπάνη υπέρ του Δήμου μας το ποσό  
των 2.500. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής αποδείχθηκε ότι οι περισσότεροι όροι  
της δωρεάς εκπληρώθηκαν από τον Δήμο μας και όσοι δεν εκπληρώθηκαν οφείλεται σε  
γεγονός για το οποίο δεν έχει ευθύνη ο Δήμος μας, δηλαδή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά  
του  (ανυπαίτια  αδυναμία),  γενομένου  δεκτού  ως  ουσία  βάσιμου  σχετικού  νόμιμου  
ισχυρισμού που συνιστά ένσταση. Συνεχίζει διαπιστώνοντας πως ο Δήμος μας κατέβαλε  
διαρκείς προσπάθειες για να εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις, που είχε αναλάβει  
για να τιμήσει τη δωρήτρια ευχαριστώντας την για την προσφορά της. Καταλήγει δε πως  
η εξώδικη δήλωση των αδελφών Χατζηγιάννη περί ανάκλησης της δωρεάς δεν παράγει  
έννομες συνέπειες καθόσον η μη τήρηση ή η καθυστερημένη τήρηση συγκεκριμένων  
όρων της δωρεάς δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Δήμου μας. 

 Β) Στη 01.10.2020 κοινοποιήθηκε στον Δήμο μας η με αριθμ. 24/2020 απόφαση  
του  Πολυμελούς  Πρωτοδικείου  Έδεσσας  που  έκανε  δεκτή  την  αγωγή του 
Αλέξανδρου Ιγνατιάδη κατά του Δήμου Έδεσσας, με την οποία ζητούσε την ακύρωση της  
πλασματικής αποδοχής της εξ’ αδιαθέτου κληρονομιάς της Χρύσας Μαυροειδή. 

Δυνάμει  της  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  14711/16.08.2018  απόφασης  του  Δημάρχου  
Έδεσσας  διεγράφη  η  αποβιώσασα  σύζυγος  του  προαναφερόμενου  από  το  Μητρώο  
Βαριών Αναπηριών και διεκόπη η οικονομική ενίσχυσή της από 01.03.2004, διότι από  
την ημερομηνία αυτή είχε αρχίσει να λαμβάνει σύνταξη γήρατος από τον ΟΓΑ και δεν  
ενημέρωσε  για  τούτο.  Ακολούθως,  δυνάμει  των  με  αριθμ.  πρωτ.  οικ.  
20880/20.11.2018  και  22667/10.12.2018  εγγράφων  του  Τμήματος  Κοινωνικής  
Προστασίας  κλήθηκε  ο  προαναφερόμενος  να  ενημερωθεί  για  το  αχρεωστήτως  
καταβληθέν ποσό που είχε λάβει η σύζυγός του. Πράγματι, προσήλθε στις 17.12.2018  
στο  γραφείο  του  Προϊσταμένου  της  Δ/νσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας,  
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς του Δήμου μας, όπου ενημερώθηκε πως στην  
σύζυγό του είχε χορηγηθεί το ποσό των 14.504,00 €. Η εκδοθείσα απόφαση καταλήγει  
πως ναι  μεν είχε ενημερωθεί  ο κ. Ιγνατιάδης αλλά αυτός τελούσε σε νομική πλάνη,  
αγνοούσε  δηλαδή  τις  σχετικές  διατάξεις  του  Αστικού  Κώδικα  για  την  αποδοχή  της  
κληρονομιάς και για τον λόγο αυτό η αποδοχή της κληρονομιάς, η οποία κατά πλάσμα  

2



του  νόμου  θεωρήθηκε  ότι  έγινε  από  τον  ενάγοντα  λόγω  παρέλευσης  άπρακτης  της  
τετράμηνης προθεσμίας αποποίησης πρέπει να ακυρωθεί. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  ήτοι  Εφετείου  Θεσσαλονίκης  για  την  προάσπιση  των  
συμφερόντων του Δήμου, καθώς θεωρώ ότι η απόφαση αυτή έσφαλε ως προς την κρίση  
της και δεν έκανε δεκτή της ένσταση παραγραφής που προβλήθηκε από το Δήμο. Σας 
τονίζω ότι η άσκηση της έφεσης – αν αποφασίσετε σχετικά - θα πρέπει να  
πραγματοποιηθεί μέχρι και 30 Οκτωβρίου 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  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  αφού  άκουσε  τον 

Πρόεδρό της και μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 
πρωτ. 13.145/5-10-2020 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 ομόφωνα
           Παρέχει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής κα 
Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να ασκήσει έφεση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 
ήτοι Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά της αριθμ.  24/2020 απόφασης του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Έδεσσας, για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 294/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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

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