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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 14/2016    

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ.  

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

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. 
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         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:
 α) Με την αριθ. 85/2015 απόφασή του το Πολυμελές Πρωτοδικείο Έδεσσας (Τακτική 
Διαδικασία),  αναγνωρίζει  το  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  Δήμος  Έδεσσας,  κύριο  της 
κοινόχρηστης  δημοτικής  οδού   και  πιο  συγκεκριμένα  τμήματος  αυτής,  έκτασης 
161,60τ.μ. που βρίσκεται στην αγροτική περιοχή μεταξύ του Ν. Αγίου Αθανασίου και 
του οικισμού της Ζέρβης. Υποχρεώνει δε τον Απόστολο Πισλίνα του Κων/νου, κάτοικο 
Ν. Αγίου Αθανασίου να άρει την προσβολή της κυριότητας του Δήμου Έδεσσας για την 
ανωτέρω έκταση.
β)  Οι:  1.Ευάγγελος  Λιούκτσης  του  Αντωνίου,  κάτοικος  Τ.Κ.  Μεσημερίου,  2.  Ελένη 
Πετροκώστα του Γεωργίου, κάτοικος Έδεσσας και 3.Γεώργιος Κικιλίγκας του Χρήστου, 
κάτοικος  Τ.  Κ.  Μεσημερίου,  στρέφονται  με αγωγές  κατά του ΟΤΑ με την επωνυμία 
Δήμος  Έδεσσας  και  ζητούν  να  τους  αναγνωριστεί  στην  πλήρη  και  αποκλειστική 
κυριότητα,  νομή  και  κατοχή  τους  καστανοτεμάχια  που  βρίσκονται  στην  αγροτική 
περιοχή της Τ. Κ. Μεσημερίου του Δήμου Έδεσσας.
γ) Το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Βέροιας, με την αριθ. 192/2015 απόφασή του 
ακυρώνει την 27/συν.5/23-2-2005 απόφαση της Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής (ΤΔΕ) 
του Περιφερειακού Υποκαταστήματος ΙΚΑ ΕΤΑΜ Έδεσσας, σύμφωνα με την οποία έγινε 
δεκτή η ένσταση της ΝΕΛΕ Ν. Πέλλας κατά της  720/17-2-2004 Πράξης  Επιβολής 
Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) του ίδιου υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 
ύψους 3.639,29€, η οποία είχε τροποποιηθεί με την αριθ. 3707/19-5-2004 απόφαση 
του Δ/ντή του υποκαταστήματος ΙΚΑ –ΕΤΑΜ Έδεσσας σε ύψος 2.183,56€.
δ)  Με  την  αριθ.  2483/2015  απόφασή  του  το  Διοικητικό  Εφετείο  Θεσσαλονίκης 
αποδέχεται τη με αριθ. κατ. 470/12-11-2013 αίτηση ακυρώσεως του υπαλλήλου του 
Δήμου Μαρκουζάνη Γεωργίου του Λαζάρου κατοίκου Έδεσσας, και ακυρώνει τη δίκη με 
την οποία ο ανωτέρω στρεφόταν κατά του Δήμου Έδεσσας και ζητούσε την ακύρωση της 
αριθ.  πρωτ. 21535/31-7-2013 διαπιστωτικής πράξης του Δημάρχου με την οποία ο 
υπάλληλος τέθηκε σε διαθεσιμότητα.
ε) Με την αριθ. 2664/23-11-2015 απόφασή του το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης 
αποδέχεται  την  από  16-4-2015  αίτηση  της  εταιρίας  ENACT ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ  –
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ, που εδρεύει στα Ιωάννινα, και ακυρώνει τη δίκη 
με την οποία η ανωτέρω εταιρεία στρεφόταν κατά του Δήμου Έδεσσας και ζητούσε την 
ακύρωση της αριθ. 55/273-2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, 
καθώς και της αριθ. 3465/11-2-2015 διακήρυξης του Δημάρχου Έδεσσας.

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

Το παρόν απόσπασμα πήρε αριθμό 14/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 26-1-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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