
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 196/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  –  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ 
ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ».

Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  16679/21-9-2018  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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου - Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ.  μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης  Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος  Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος  Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

     Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 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. Ορισμός αναπληρωτή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2018.
2. Συμπλήρωση της αριθ. 107/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της αποβιώσασας κας Ευθυμίας Γουναρά».
3. Ανάκληση  της  αριθ.  266/2017  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής 

«Λήψη απόφασης για αντίκρουση δικογράφου» και διορισμός δικηγόρου.
4. Σύνταξη σχεδίου 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 

έτους 2018.
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5. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης για εύρεση πηγών 
χρηματοδότησης για κατασκευή νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.
          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 Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  16632/20-9-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Στις  11.07.2018  κοινοποιήθηκε  στον  Δήμο  μας  η  με  αριθμ.  1404/2018  
απόφαση του Διοικ. Εφετείου Θεσσαλονίκης, η οποία εκδόθηκε έπειτα από την έφεση  
που άσκησε ο Δήμος μας κατά της με αριθμ. 27/2017 οριστικής απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας  και  κατά της Ελισάβετ  Μητσάκη, με την οποία απορρίφθηκε η  
έφεση που ασκήσαμε.  Με την εκκαλουμένη απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου  
είχε γίνει εν όλω δεκτή η αγωγή – προσφυγή της κ. Μητσάκη και υποχρεώθηκε ο Δήμος  
μας να της καταβάλει το ποσό των 31.907 € με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της  
αγωγής,  ως αποζημίωση σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρ.  105-106 του ΕισΝΑΚ,  
καθώς και το ποσό των 341 € ως δικαστική δαπάνη.  

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  τη  μη  άσκηση  αναίρεσης  κατά  της  εν  λόγω  
απόφασης, καθώς οι ισχυρισμοί και τα επιχειρήματά μας τέθηκαν υπόψη των αρμοδίων  
δικαστηρίων  (πρωτοβάθμιο  και  δευτεροβάθμιο)  και  η  άσκηση  αναίρεσης  κατά  της  
παραπάνω απόφασης του Διοικ. Εφετείου, θεωρώ ότι δεν είναι προς το συμφέρον του  
Δήμου  μας,  διότι  έχουν  εκδοθεί  πλείστες  αποφάσεις  ανωτάτων  δικαστηρίων  επί  του  
θέματος  που δεν συνηγορούν με την άποψη του Δήμου και  επομένως, με την τυχόν  
άσκησή της θα προκληθεί περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο μας με την  
υποχρέωση καταβολής τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων. 

Β) Στις 11.07.2018 κοινοποιήθηκε στον Δήμο Έδεσσας η με αριθμ. 974/2018  
απόφαση  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου,  με  την  οποία  απορρίφθηκε  η  έφεση  των  
κληρονόμων του Δημητρίου Θεοδώρου και της Αντωνίας Σαρήμπεη κατά του Ελληνικού  
Δημοσίου,  του  Δήμου  μας  και  της  με  αριθμ.  6/2012  πράξης  καταλογισμού  του  
Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Πέλλας. 

Με την απόφαση αυτή απορρίφθηκε η έφεση και έκρινε νόμιμο τον καταλογισμό  
σε  αυτούς  ποσού  3.352.90  €,  επομένως  δεν  συντρέχει  λόγος  άσκησης  αίτησης  
αναίρεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

Γ) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 332/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας,  με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Αθανασίου Γιόντη  
κατά  του  Δήμου  Έδεσσας  και  κατά  με  αριθμ.  4682/24.3.2010  απόφασης  του  
Δημάρχου  Έδεσσας,  με  την οποία είχε αποφασιστεί  η  αφαίρεση της  λειτουργίας  του  
καταστήματός του για 10 ημέρες.  

Δ) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 333/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Γεωργίου Σιβένα κατά  
του Δήμου Έδεσσας και κατά με αριθμ. 4681/2010 απόφασης του Δημάρχου Έδεσσας,  
με την οποία είχε αποφασιστεί η αφαίρεση της λειτουργίας του καταστήματός του για 10  
ημέρες.  

Ε) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 430/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  με  την  οποία  απορρίφθηκε  η  προσφυγή  του  Αθανασίου  
Ευστρατιάδη κατά του Δήμου Έδεσσας και κατά με αριθμ. 11161/2009 απόφασης του  
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Δημάρχου  Έδεσσας,  με  την οποία είχε αποφασιστεί  η  αφαίρεση της  λειτουργίας  του  
καταστήματός του για 10 ημέρες.  

ΣΤ) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 463/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Βασιλείου Καδρέφη  
κατά του Δήμου Έδεσσας και κατά με αριθμ. 20915/2009 απόφασης του Δημάρχου  
Έδεσσας, με την οποία είχε αποφασιστεί η αφαίρεση της λειτουργίας του καταστήματός  
του για 10 ημέρες.  

Ζ) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 464/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Λάζαρου Μαραντίδη  
κατά του Δήμου Έδεσσας και κατά με αριθμ. 11914/2009 απόφασης του Δημάρχου  
Έδεσσας, με την οποία είχε αποφασιστεί η σφράγιση του καταστήματός του.  

Η) Σας ενημερώνω για την έκδοση της με αριθμ. 465/2018 απόφασης του Τριμ.  
Διοικ. Πρωτ. Βέροιας, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή του Χρήστου Τσιρόγκα 
κατά του Δήμου Έδεσσας και κατά με αριθμ. 20117/2009 απόφασης του Δημάρχου  
Έδεσσας, με την οποία είχε αποφασιστεί η αφαίρεση της λειτουργίας του καταστήματός  
του για 10 ημέρες.  

Θ) Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  22/2018  απόφασης  του  
Ειρηνοδικείου Έδεσσας,  με την οποία απορρίφθηκε η αγωγή του Απόστολου Δούμου  
κατά του Δήμου Έδεσσας, με την οποία αναγνωρίστηκε κύριος ενός καστανοτεμαχίου  
που βρίσκεται στη δασική περιοχή της πρώην κοινότητας Μεσημερίου και νυν δημοτικού  
διαμερίσματος Έδεσσας, όπως αυτό περιγράφεται στην απόφαση αυτή. Παράλληλα, μας  
καταδικάζει στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ποσού 300 ευρώ. 

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την άσκηση έφεσης ενώπιον  
του  αρμοδίου  δικαστηρίου,  για την  προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου,  καθώς  
όπως σας έχω εκθέσει και σε άλλες γνωμοδοτήσεις μου με την μη παράσταση που έχει  
αποφασιστεί δυνάμει της με αριθμ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
παραχωρείται δημοτική έκταση.  

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 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. 16632/20-9-2018 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»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Α. Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 1404/2018 απόφασης του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.
         Β. Τη μη άσκηση αίτησης αναίρεσης κατά της αριθ. 974/2018 απόφασης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Γ. Να τεθούν στο αρχείο του Δήμου οι αριθ. 332/2018, 333/2018, 430/2018, 
463/2018, 464/2018 και 465/2018 αποφάσεις του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτ. 
Βεροίας.
         Δ. Την εφαρμογή της αριθ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
για την περίπτωση της αναγνώρισης της κυριότητας ενός (1) καστανοτεμαχίου στον κ. 
Απόστολο  Δούμο, που  βρίσκονται  στην  κτηματική  περιοχή  Μεσημερίου  Έδεσσας 
κδηλαδή με αποχή του Δήμου Έδεσσας από κάθε παράσταση κατά την συζήτηση 
δικαστικών  βοηθημάτων  ενώπιον  οποιουδήποτε  δικαστηρίου  και  τη  μη  άσκηση 
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οποιουδήποτε ενδίκου μέσου από το Δήμο Έδεσσας, στις περιπτώσεις  διεκδίκησης 
αναγνώρισης  πλήρους  και  αποκλειστικής  κυριότητας,  νομής  και  κατοχής  των 
καστανοτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 1-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,   Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. 
μέλος).

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