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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  79/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

16. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 

∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και 

επανήλθε µετά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 δεν παραβρέθηκε κανένας. 

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. 

ΑΔΑ: ΨΟΒΛΩΡΠ-ΙΓ4



 3 

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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 16ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 5350/20.3.2017 

εισήγηση του Τµήµατος εσόδων & περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 «Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας µε το αριθ. πρωτ. 548/06-03-2017 

έγγραφό της, κατόπιν της µε αριθ. 548/12-01-2017 αίτησης ενδιαφερόµενου, της µε 

αριθ. 04/2017 απόφασης του Τοπικού Συµβουλίου Παναγίτσας που γνωµοδοτεί 

θετικά στην διάνοιξη δρόµου και της επιτόπιας αυτοψία της, προτείνει να γίνει 

∆ιοικητική Αποβολή των φερόµενων ιδιοκτητών α) Αβραµίδη Θεόδωρου του 

Κωνσταντίνου, β) Νικολαΐδη Πλαστήρα του Περικλή, γ) Αποστολίδη Παύλου του 

Ιωάννη, δ) Ρενά Αντωνίου του ∆ηµοσθένη και ε) Καρανίκα Γεώργιου του Μιχαήλ 

από τµήµα του αγροτικού δρόµου µε αριθ. 1329 της Οριστικής ∆ιανοµής του έτους 

1936 του Αγροκτήµατος Παναγίτσας και συγκεκριµένα από τα κάτωθι τεµάχια 

αντίστοιχα µε στοιχεία: α) 1434 και εµβαδόν κατάληψης Ε1 (α,β,γ,δ-α)=50,18τ.µ., β) 

1433 και εµβαδόν κατάληψης Ε2 (β,γ,ε,ζ-β)=45,00 τ.µ., γ) 1432 και εµβαδόν 

κατάληψης Ε3 (ζ,η,θ,ε-ζ)= 22,00 τ.µ. , δ) 1431 και εµβαδόν κατάληψης Ε4 (η,θ,ι,κ-η)= 

43,00 τ.µ. και ε) 1430 και εµβαδόν Ε5 (κ,ι,λ-κ)= 21,80, σύµφωνα µε το συνηµµένο 

θεωρηµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. 

  Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την έκδοση απόφασης σύνταξης 

πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής Αποβολής από το ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τη παρ. 12 του 

άρθρου 1 του Ν. 2307/1995». 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το µε αριθµ. πρωτ. 

548/6.3.2017 έγγραφο της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας προς το Τµήµα εσόδων &  

περιουσίας, το οποίο έχει ως εξής: 

   «  Έχοντας υπόψη : 

1. Την αριθµ. 548/12-01-2017 αίτηση του κ. Τσίλια Βασίλειου του Παναγιώτη για 

διάνοιξη αγροτικού δρόµου στην ορθή θέση σύµφωνα µε την ∆ιανοµή του 

Υπ. Γεωργίας. 

2. Το άρθρο  178 παρ. 4 του ∆.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006). 

ΑΔΑ: ΨΟΒΛΩΡΠ-ΙΓ4



 4 

3. Την αριθµ. 18763/4-08-1966 Απόφαση Νοµάρχη Πέλλας από την οποία 

προκύπτει ότι ο παραπάνω δρόµος -κοινός µε αριθµό 1329 έχει 

µεταβιβασθεί στην Τοπική Κοινότητα Παναγίτσας. 

4. Το τοπογραφικό ∆ιάγραµµα της ιδιώτη µηχανικού Μαρίας Ιωσηφίδου το 

οποίο ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρµοδίως. 

5. Την 4/2017 απόφαση Τοπικού Συµβουλίου της Τοπικής Κοινότητας 

Παναγίτσας 

6. Την έκθεση αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 21-2-2016. 

Προτείνουµε 

Την ∆ιοικητική αποβολή των: Αβραµίδη Θεόδωρου του Κων/νου, Νικολαίδη 

Πλαστήρα του Περικλή, Αποστολίδη Παύλου του Ιωάννη, Ρενά Αντώνιου του 

∆ηµοσθένη και   Καρανίκα Γεώργιου του Μιχαήλ από τα κάτωθι τεµάχια αντίστοιχα  

µε στοιχεία:   

Α) 1434 και εµβαδόν κατάληψης  Ε1(α,β,γ,δ-α)=50,18τ.µ, Β) 1433 και εµβαδόν 

κατάληψης  Ε2(β,γ,ε,ζ-β)=45,00τ.µ, Γ) 1432 και εµβαδόν κατάληψης  Ε3(ζ,η,θ,ε-

ζ)=22,00τ.µ, ∆)1431  και εµβαδόν κατάληψης  Ε4(η,θ,ι,κ-η)=43,00τ.µ και Ε) 1430 και 

εµβαδόν Ε5(κ,ι,λ-κ)=21,80τ.µ.σύµφωνα µε το συνηµµένο τοπογραφικό ∆ιάγραµµα». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

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

4/2017 απόφαση της Τ.Κ. Παναγίτσας, τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 1 του 

Ν. 2307/1995 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  

Εγκρίνει την έκδοση απόφασης σύνταξης πρωτοκόλλου ∆ιοικητικής 

Αποβολής από τον ∆ήµαρχο για τη διοικητική αποβολή των φερόµενων ιδιοκτητών 

α) Αβραµίδη Θεόδωρου του Κωνσταντίνου, β) Νικολαΐδη Πλαστήρα του Περικλή, γ) 

Αποστολίδη Παύλου του Ιωάννη, δ) Ρενά Αντωνίου του ∆ηµοσθένη και ε) Καρανίκα 

Γεώργιου του Μιχαήλ από τµήµα του αγροτικού δρόµου µε αριθ. 1329 της 

Οριστικής ∆ιανοµής του έτους 1936 του Αγροκτήµατος Παναγίτσας και 

συγκεκριµένα από τα κάτωθι τεµάχια αντίστοιχα µε στοιχεία: α) 1434 και εµβαδόν 

κατάληψης Ε1 (α,β,γ,δ-α)=50,18τ.µ., β) 1433 και εµβαδόν κατάληψης Ε2 (β,γ,ε,ζ-

β)=45,00 τ.µ., γ) 1432 και εµβαδόν κατάληψης Ε3 (ζ,η,θ,ε-ζ)= 22,00 τ.µ., δ) 1431 και 
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εµβαδόν κατάληψης Ε4 (η,θ,ι,κ-η)= 43,00 τ.µ. και ε) 1430 και εµβαδόν Ε5 (κ,ι,λ-κ)= 

21,80, σύµφωνα µε το συνηµµένο θεωρηµένο Τοπογραφικό ∆ιάγραµµα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  79/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 4.4.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -    Τµήµα Εσόδων & Περιουσίας κ. Σ. ∆αµιανίδη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

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

Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη 
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