
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 240/2018   

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

Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19528/2-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ.  μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος - Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
       Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποία  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  19501/1-11-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Στις 11.12.2018 ενώπιον του Μονομελούς Διοικ. Πρωτ. Βέροιας, πρόκειται να  
εκδικαστεί  η  με  αριθμ.  κατ.  54/2014  αγωγή  του  Λάζαρου  Κουμανίδη,  κατοίκου  
Αναρράχης  Δήμου  Πτολεμαΐδας  κατά  του  Δήμου  μας,  με  την  οποία  ζητά  να  του  
καταβάλλουμε  το  ποσό  των  1.136,81  €,  ως  αποζημίωσή  του  για  φθορές  που  
προκλήθηκαν  στο  όχημά  του  από  πτώση  σε  λακούβα  στην  Ε.Ο.  Άρνισσας  –  Αγίου  
Παντελεήμονα στις 24.02.2012. 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
11ης.12.2018  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  ενώπιον  Μον.  Διοικ.  
Πρωτ. Βέροιας.  

Β)  Στις  12.11.2018  ενώπιον  του  Διοικ.  Εφετείου  Θεσσαλονίκης,  πρόκειται  να  
εκδικαστεί  η  με  αριθμ.  κατ.  ΑΝ145/2018  αίτηση  αναστολής  της  εταιρίας  
ΟΙΚΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  Α.Ε.  και  της  ΑΕΠΠ,  της  με  αριθμ.  818/2018  απόφασης  της  
ΑΕΠΠ και κατά του Δήμου μας.

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
12ης.11.2018 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, ενώπιον Διοικ. Εφετείου  
Θεσσαλονίκης. 

Γ)  Στις  02.12.2019  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  Θεσσαλονίκης,  πρόκειται  να  
εκδικαστεί η με γεν. αριθμ. κατ. 35627/2018 και ειδ. αριθμ. κατ. 2189/2018 αίτηση  
υπαγωγής στα άρθρα 4, 5 παραγ.  3 και  6 παραγ.  1 εδ.  β΄ του Ν. 3869/2010 του  
Αντωνίου Μεϊντάνη κατά της Τράπεζας Πειραιώς, της Τράπεζας Eurobank, της Δ.Ο.Υ.  
Έδεσσας του Δήμου μας κ.α.      

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
02ης.12.2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής, ενώπιον Ειρηνοδικείου  
Θεσσαλονίκης, αλλά και κατά την συζήτηση της αιτηθείσας προσωρινής διαταγής στις  
28.01.2019.  

Δ)  Στις  21.11.2018  ενώπιον  του  Τριμ.  Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  πρόκειται  να 
εκδικαστεί η με αριθμ. κατ. ΠΡ6/2014 προσφυγή του Βασιλείου Τζανέση του Μιχαήλ  
κατά του Δήμου μας, της από 06.09.2012 ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών  
του Δήμου μας, της με αριθμ. πρωτ. 30024/2012 έγγραφης αρνητικής απάντησης του  
Δήμου μας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
21ης.11.2018 ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  ενώπιον  Τριμ.  Διοικ.  
Πρωτ. Βέροιας.  

Ε)  Στις  21.11.2018  ενώπιον  του  Τριμ.  Διοικ.  Πρωτ.  Βέροιας,  πρόκειται  να  
εκδικαστεί  η με αριθμ.  κατ.  ΠΡ41/2013 προσφυγή των Γαρυφαλλιάς  συζ. Κων/νου  
Κωφού  κλπ  κατά  του  Δήμου  μας  και  κατά  της  με  αριθμ.  πρωτ.  100/10.04.2013  
αρνητικής  απάντησης  της  Υπηρεσίας  Δόμησης  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  &  
Πολεοδομίας του Δήμου μας. 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
21ης.11.2018 ή  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  ενώπιον  Τριμ.  Διοικ.  
Πρωτ. Βέροιας.  

Ε)  Στις  08.10.2018  μας  κοινοποιήθηκε  η  με  αριθμ.  κατάθ.  39/2018  
αναγνωριστική αγωγή κυριότητας ακινήτου του Ευάγγελου Καραβίτη του Φωτίου κατά  
του Δήμου μας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί κύριος ενός διαιρετού κοινόχρηστου  
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τμήματος έκτασης 66,97 τ.μ. που βρίσκεται στον Συν/σμό Άρνισσας. Εντός 100 ημερών  
από την κοινοποίηση αυτής υποχρεούνται ο Δήμος Έδεσσας να καταθέσει προτάσεις για  
την εν  λόγω υπόθεση  ενώπιον  του αρμοδίου  δικαστηρίου  με  το  σχετικό φάκελο  της  
υπόθεσης.

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

ΣΤ) Στις 19.10.2018 μας κοινοποιήθηκε η με αριθμ. κατάθ. 42/2018 αγωγή του  
Θωμά Γκέλου του Κων/νου κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί  
κύριος ενός αγροτεμαχίου έκτασης 5.311 τ.μ. που βρίσκεται  στην κτηματική περιοχή  
Μεσημερίου Έδεσσας. Εντός 100 ημερών από την κοινοποίηση αυτής υποχρεούνται ο  
Δήμος Έδεσσας να καταθέσει προτάσεις για την εν λόγω υπόθεση ενώπιον του αρμοδίου  
δικαστηρίου με το σχετικό φάκελο της υπόθεσης.

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

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. 19501/1-11-2018 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
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  ορισθείσα  δικάσιμο,  καθώς  και  σε  οποιαδήποτε  μετ’  αναβολή  δικάσιμο 
αυτών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 240/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Δασκάλου, 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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