
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.  

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  με  αριθ.  πρωτ.  179/9-1-2020  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 ήταν παρόντα και 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. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

       Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα  που  αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους,  όμως  δεν  παραβρέθηκε 
κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         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.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
103/7-1-2020 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα:
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Α)  Στις 08.11.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 27/2019  
αγωγή  του  Δημητρίου  Στογιάννη  κατά  του  Δήμου  μας  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας, με την οποία ζητά να του καταβάλλουμε το ποσό των 2.667 € με το νόμιμο  
τόκο από την κοινοποίηση της αγωγής, διότι όπως ισχυρίζεται στην εν λόγω αγωγή το  
έτος  2010  έπειτα  από  προφορική  συμφωνία  με  το  τότε  Δήμο  Βεγορίτιδας  
εκπροσωπούμενο  από  τον  Δήμαρχο  Αθανάσιο  Κάρτα,  συμφώνησαν  στην  κατασκευή  
τσιμενταύλακα και  την τοποθέτηση σωλήνα αποχέτευσης όμβριων υδάτων στο τοπικό  
διαμέρισμα Ξανθογείων στην είσοδο του χωριού.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  ορισθείσα  δικάσιμο  της  7ης.04.2020  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  
αναβολή δικάσιμο αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας για την προάσπιση των  
συμφερόντων του Δήμου. 

Β)  Στις 19.11.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 28/2019  
αγωγή των Διονυσίου Γούνη του Δημητρίου και Γεωργίου Γούνη του Δημητρίου κατά του  
Δήμου μας, που ασκήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία ζητούν να  
αναγνωριστεί ότι στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητά τους ανήκουν τα ακίνητα ως  
εξής : Στον μεν Διονύσιο Γούνη ένα γεωτεμάχιο συν. εμβ. κατά τον τίτλο κτήσης 8.065  
τ.μ.  και  μετά από  νέα εμβαδομέτρηση 8.119,29 τ.μ.,  που βρίσκεται  στην κτηματική  
περιοχή Μεσημερίου και ο δε Γελωργιος Γούνης ενός γεωμεταχίου συν. εμβ. κατά τον  
τίτλο  κτήσης  4.877,35  τ.μ.,  μετά  δε  από  νέα  εμβαδομέτρηση  3.468,81  τ.μ.,  που  
βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μεσημερίου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην εν  
λόγω αγωγή. Εντός προθεσμίας 100 ημερών από την κατάθεση της εν λόγω αγωγής ο  
Δήμος καλείται  να καταθέσει προτάσεις και  τα απαραίτητα έγγραφα για την εν λόγω  
υπόθεση, ήτοι μέχρι 10.02.2020.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου κατά την δικάσιμο που θα ορισθεί ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο  
αυτής  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας  για την προάσπιση των συμφερόντων του  
Δήμου. 

Γ)  Στις 03.01.2020 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 28/2019  
αίτηση  ρύθμισης  κατάστασης  ως  προς  τα  εδαφικά  όρια  χρήσεως  βοσκοτόπων  των  
Ιορδάνη Πετρίδη του Σοφοκλή κλπ κατά του Δήμου μας,  της Περιφέρειας  Κεντρικής  
Μακεδονίας  κλπ,  που ασκήθηκε ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  δικάσιμος της  
οποίας  ορίσθηκε  η  21η.01.2020.  με  την  αίτησή  τους  αυτή  η  αιτούντες  ζητούν  να  
ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση αναφορικά με την χρήση της βόσκησης, όπως αυτή  
έχει διαμορφωθεί δυνάμει της με αριθμ. 4/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας  
και της με αριθμ. 289/2018 απόφασης του Μον. Πρωτ. Έδεσσας. Επίσης, ζητούν να  
αναγνωριστεί  προσωρινά το δικαίωμά τους στη βόσκηση των βοοειδών και  ιπποειδών  
ιδιοκτησίας τους, καθώς και να προσδιοριστούν προσωρινά τα εδαφικά όρια εντός των  
οποίων  οι  Α  έως  Γ  των  καθ’  ων  να  βόσκουν  τα  αιγοπρόβατά  τους  και  τέλος  να  
απαγορευθεί προσωρινά στους Α έως Γ των καθ’ ων να παρακωλύουν τη βόσκηση των  
βοοειδών και ιπποειδών ιδιοκτησίας τους στους νε λόγω βοσκότοπους και την πρόσβαση  
σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω  
δικογράφου  κατά  την  ορισθείσα  δικάσιμο  της  21ης.01.2020  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  
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αναβολή δικάσιμο αυτής ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας για την προάσπιση των  
συμφερόντων του Δήμου. 

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.  103/7-1-2020 
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
Αναθέτει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής, 

Χρυσούλα Πέτκου, την αντίκρουση και γενικά την υπεράσπιση και προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στις υποθέσεις που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας, 
κατά την δικάσιμο που ορίζεται ή θα ορισθεί καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
δικάσιμο αυτών, ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 1/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-1-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

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

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