
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.    ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΣΚΗΣΗ  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗΣ   
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗ ΣΤΗΝ 
ΕΟ ΕΔΕΣΣΑΣ - ΡΙΖΑΡΙΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 29 Ιανουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2174/25-1-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα 
τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 τα έξι (6) από  τα εφτά 
(7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος, 
2. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
6. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-
Πρόεδρος, 

2. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Λόγω απουσίας του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δημητρίου Γιάννου, 
μετά  τη διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  ο  Αντιπρόεδρος  Χρήστος  Δασκάλου 
κηρύσσει  την  έναρξη  της  συνεδρίασης και  προτείνει  να  συζητηθούν  σήμερα  ως 
κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων για: α) Προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου 

γάλακτος για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου, β) Προμήθεια Βιβλιοθήκης-
ντουλάπας για το κέντρο Κοινότητας Έδεσσας, γ) Προμήθεια γάλακτος, δ) Εργασίες 
εκχιονισμού και αντιμετώπιση παγετού στο Δήμο Έδεσσας, ε) Προμήθεια και 
τοποθέτηση μονόπλευρων μεταλλικών στηθαίων ασφάλειας οδών και τεχνικών έργων, 
στ) Προμήθεια διαφημιστικού υλικού για το νεοσύστατο κέντρο κοινότητας Έδεσσας, ζ) 
Προμήθεια κάγκελων περίφραξης κοινόχρηστων χώρων, η) Αγροτική οδοποιίας 
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Άρνισσας, θ) Ασφαλτόστρωση δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας, ι) Δαπάνες 
απομαγνητοφώνησης πρακτικών Δ.Σ.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Αντιπρόεδρος αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα 
μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  2158/25-1-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα εξής:

    Σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 15764/2017 εγγράφου του Γραφείου Εσόδων και  
Δημ. Περιουσίας και έπειτα από την με αριθμ. 5/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου  
Ριζαρίου σας ζητώ να δώσετε εντολή στη νομική υπηρεσία του Δήμου να προβεί σε όλες τις  
απαιτούμενες ενέργειες για την παραχώρηση στον Δήμο του με αριθμ. 4247 αγροτεμαχίου  
που  βρίσκεται  στην  επαρχιακή  οδό  Έδεσσας  –  Ριζαρίου  επί  του  οποίου  υπάρχει  
υδατοδεξαμενή ή και ενδεχομένως στην άσκηση αγωγής κατά του Ελληνικού Δημοσίου  
ώστε  να  αναγνωριστεί  η  κυριότητα  του  Δήμου  επ’  αυτής  και  γενικά  να  προβεί  σε  
οποιαδήποτε  άλλη ενέργεια απαιτηθεί  για την επίτευξη του σκοπού αυτού  και  για την  
προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου 

Ενόψει των ανωτέρω ο Αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της 
την εισήγηση του Προέδρου της, την αριθ. πρωτ. 2158/25-1-2018 εισήγηση της 
Νομικού Συμβούλου του  Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. (ΦΕΚ Α' 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Παρέχει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής 

Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την 
παραχώρηση  στον  Δήμο  του  με  αριθμ.  4247  αγροτεμαχίου  που  βρίσκεται  στην 
επαρχιακή οδό Έδεσσας  –  Ριζαρίου επί  του οποίου υπάρχει  υδατοδεξαμενή και  αν 
χρειαστεί να ασκήσει αναγνωριστική αγωγή κατά του Ελληνικού Δημοσίου προκειμένου 
να αναγνωριστεί η κυριότητα του Δήμου επ’ αυτής.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
      ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 31-1-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης,  Γεώργιος  Κούκος,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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