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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 286/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ.

Σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  24.512/20-12-2019 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 Μουράτογλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτικό μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς, Αναπληρ.  μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

  Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 
του Δήμου που  στην  ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα  που  αφορούν  τις 
αντίστοιχες κοινότητές τους, και παραβρέθηκε μόνος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Φλαμουριάς του Δήμου.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι  ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  προτείνει  να  συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

1. Ακύρωση της αριθ. 191/2019 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας απόφασης για 
Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκπόνηση «Μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», προϋπολογισμού 
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631.402,71 € (Κ.Α. 02.15.7411.910 – «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ.  αποφ. 30292/19-04-
2019) & ΠΔ).

2. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας».

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 9ο, 10ο, 
1ο, 2ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο 7ο και 8ο.
        Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 24.024/12-12-
2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  94/2019  απόφασης  του 
Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία έγινε δεκτή η με αριθμ. πράξ. Καταθ. 39/2018  

αναγνωριστική  αγωγή  κυριότητας  του  Ευάγγελου  Καραβίτη  του  Φωτίου  και  της  

Σταυρούλας  και  αναγνωρίζει  ότι  ο  παραπάνω  αναφερόμενος  είναι  κύριος  διαιρετού  

κοινόχρηστου  τμήματος  έκτασης  66,97  τ.μ.  της  δημοτικής  οδού  που  παρεμβάλλεται  

μεταξύ του με αριθμ. 348 οικοπέδου στο 65ο Ο.Τ. και του με αριθμ. 332 οικοπέδου στο  

57ο Ο.Τ.  του Συνοικισμού Άρνισσας  και  παράλληλα μας  καταδικάζει  στην  καταβολή  

ποσού 280,00 € για δικαστικά έξοδα. 

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  άσκηση  έφεσης ενώπιον  του  αρμοδίου 

δικαστηρίου (Μον.  Πρωτ.  Έδεσσας),  για την προάσπιση  των συμφερόντων του Δήμου,  

καθώς πρόκειται για εντελώς εσφαλμένη απόφαση, καθώς δεν είναι νομικά δυνατό να  

κάνουμε  λόγο για αναγνώριση  κυριότητας  επί  διαιρετού κοινόχρηστου τμήματος,  

από τα έγγραφα δε που προσκομίσαμε και τους λοιπούς ισχυρισμούς μας θα έπρεπε να  

μην έχει γίνει δεκτή η εν λόγω αγωγή. 

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
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. 24.024/12-12-2019 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
        Παρέχει  στη  Νομικό  Σύμβουλο  του  Δήμου,  με  σχέση  έμμισθης  εντολής 
Χρυσούλα Πέτκου, την εντολή να ασκήσει έφεση ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 
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κατά της αριθ. 94/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, για τους λόγους που 
αναφέρονται στην ανωτέρω σχετική εισήγηση.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 286/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Αντώνιος  Ρυσάφης,  Ευάγγελος  Θωμάς  (Αναπλ. 
μέλος). 

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

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