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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 13ια/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ   
ΔΗΜΟΥ.
ια. ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε.

Σήμερα Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 777/14-1-2016 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. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης  Τακτικό μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος
5.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος.  
   

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης  μετά  από  πρόσκληση  παραβρέθηκε  στην  συνεδρίαση  ο  Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
          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:

1. Συγκρότηση  ενιαίας  τριμελούς  Επιτροπής  Χαρακτηρισμού  Εδαφών  και 
Παραλαβής  Φυσικών  Εδαφών  του  έργου  «Ασφαλτόστρωση  αγροτικής 
οδοποιίας Τ.Κ.  Μεσημερίου».

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

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο 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. 
      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης 
Περιουσίας του Δήμου που αναφέρει τα εξής:
        Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε  είχε συνάψει με την πρώην Κοινοτική 
Επιχείρηση  Παναγίτσας σύμβαση μίσθωσης η οποία με την συνένωση των Δήμων περιήλθε 
στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδας και με την δεύτερη συνένωση στον νυν Δήμο Έδεσσας , την 
οποία όμως ο πρώην Δήμος Βεγορίτιδας έπρεπε να την είχε καταγγείλει λόγω του ότι δεν είχε 
καταρτισθεί με συμβολαιογραφικό έγγραφο . 
          Η ως άνω εταιρεία μέχρι και το 2010 πλήρωνε ενοίκιο  στον πρώην Δήμο Βεγορίτιδος, 
έκτοτε όμως σταμάτησε να πληρώνει για το λόγο το ότι η σύμβαση της δεν είναι σε ισχύ,  από 
σχετική αλληλογραφία που είχαμε δεν είναι ευανάγνωστο  αν η σύμβασή που είχε με τον 
πρώην Δήμο είναι σε ισχύ, και για τον λόγο αυτό  η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να 
αναθέσει  την υπόθεση σε δικηγόρο  προκειμένου να μας  γνωρίσει  αν η σύμβαση είναι ή όχι 
σε ισχύ, για να προβούμε στην συνέχεια στην βεβαίωση των μισθωμάτων.
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της τις διατάξεις παρ. 2 περ. στ και 3 του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) , του 
άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  καθώς  και  την  αριθ.  18/2016  Πρόταση 
Ανάληψης Δαπάνης,

Αποφασίζει ομόφωνα
 Εγκρίνει την ανάθεση σε δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για την  υπόθεση 

της  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ Α.Ε. 
 Προσλαμβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο την κα Μαρία Πέρρου, δικηγόρο Έδεσσας, 

να συντάξει τη γνωμοδότηση για το αν η σύμβαση που αναφέρεται στο σκεπτικό της 
παρούσας είναι σε ισχύ.

Η αμοιβή της παραπάνω ανάθεσης ορίζεται  στο ποσό των εκατόν ενενήντα έξι 
ευρώ και ογδόντα λεπτών (196,80€) με τον ΦΠΑ και θα βαρύνει τη με ΚΑ 02.00.6111 
πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2016.

 Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 13ια/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 25-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Δικηγόρο κα Μαρία Πέρρου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση.
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο.
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