
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 292/2018   

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

Σήμερα Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  23016/14-12-2018 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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. 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. Συμπλήρωση της αριθ. 177/2018 απόφασης «Λήψη απόφασης για καταβολή 
ή μη αποζημίωσης από πτώση κλαδιού σε σταθμευμένο όχημα».

2. Έγκριση   Πρακτικού  3ο «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 
ανάδειξη του αναδόχου του Ανοικτού, Διεθνή, Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αριθμό 
Συστήματος 58210 για την υπηρεσία με τίτλο  «Εργασίες Αποκομιδής Απορριμμάτων 
και Οδοκαθαρισμού του Δήμου Έδεσσας» (Αριθ. Πρωτ. 8609/2018).

3. Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας  για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου «Ανόρυξη 3ών ερευνητικών γεωτρήσεων στην Κερασιά». 

4. Σύνταξη  σχεδίου  12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018. 

1



         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.  23022/14-12-2018  εισήγηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Α) Στις 26.11.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 52/2018  
αγωγή  των  Πασχαλίνας  Παπακωνσταντίνου  κλπ  κατά  του  Δήμου  μας,  ενώπιον  του  
Ειρηνοδικείου  Έδεσσας,  με  την  οποία  ζητούν  να  αναγνωριστούν  συγκύριοι  ενός  
καστανοτεμαχίου  συν.  έκτ.  8.857,65  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στην  κτηματική  περιοχή  
Μεσημερίου. 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.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  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.  

Β) Στις 26.11.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 51/2018  
αγωγή  της  Ελένης  Πετροκώστα  κατά  του  Δήμου  μας,  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας,  με την οποία ζητά να αναγνωριστεί  κυρία ενός καστανοτεμαχίου συν.  έκτ.  
7.234,00 τ.μ., που βρίσκεται  στην κτηματική περιοχή Μεσημερίου. 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.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  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.  

Γ) Στις 19.10.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 42/2018  
αγωγή του Θωμά Γκέλου κατά του Δήμου μας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με  
την  οποία  ζητά  να  αναγνωριστεί  κύριος  ενός  αγροτεμαχίου  έκτ.  5.311  τ.μ.,  που  
βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μεσημερίου. 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.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  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.  

Δ) Στις 08.10.2018 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας η με αριθμ. κατάθ. 39/2018  
αγωγή  του  Ευάγγελου  Καραβίτη  κατά  του  Δήμου  μας,  ενώπιον  του  Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας,  με  την  οποία  ζητά  να  αναγνωριστεί  κύριος  ενός  διαιρετού  κοινόχρηστου  
τμήματος εκτ. 66,97 τ.μ. που βρίσκεται στην Άρνισσα. 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.
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Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την απόκρουση της εν λόγω  
αγωγής για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

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. 23022/14-12-2018 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. Την εφαρμογή της αριθ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
για  την  περίπτωση  της  αναγνώρισης  της  κυριότητας  α)ενός  (1)  )  καστανοτεμαχίου 
εκτάσεως 8.857,65τ.μ. στην κα Πασχαλίνα Παπακωνσταντίνου, που βρίσκεται στην 
κτηματική περιοχή Μεσημερίου Έδεσσας,  β) ενός (1)  )  καστανοτεμαχίου εκτάσεως 
7.234,00τ.μ.  στην κα Ελένη  Πετροκώστα, που βρίσκεται  στην κτηματική περιοχή 
Μεσημερίου Έδεσσας και γ) ενός (1) ) καστανοτεμαχίου εκτάσεως 5.311 τ.μ. στον κ. 
Θωμά Γκέλο, που βρίσκεται στην κτηματική περιοχή Μεσημερίου Έδεσσας, δηλαδή 
με αποχή του Δήμου Έδεσσας από κάθε παράσταση κατά την συζήτηση δικαστικών 
βοηθημάτων ενώπιον  οποιουδήποτε  δικαστηρίου και  τη μη άσκηση οποιουδήποτε 
ενδίκου  μέσου από το  Δήμο Έδεσσας,  στις  περιπτώσεις  διεκδίκησης  αναγνώρισης 
πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας, νομής και κατοχής των καστανοτεμαχίων της 
Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου.

Β. Αναθέτει  στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, 
Χρυσούλα  Πέτκου,  την  αντίκρουση  της  με  αριθμ.  κατάθ.  39/2018  αγωγής  του 
Ευάγγελου Καραβίτη και γενικά την υπεράσπιση και προάσπιση των συμφερόντων 
του  Δήμου στην  υπόθεση  που  αναφέρεται  στο  σκεπτικό  της  παρούσας,  κατά  την 
δικάσιμο που θα οριστεί, καθώς και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο αυτής.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 292/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  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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