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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.   ΑΝΑΘΕΣΗ  ΣΕ  ΔΙΚΗΓΟΡΟ  ΓΙΑ  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ   
ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.

Σήμερα Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
12:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 7404/19-3-2015 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 έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης       Αντιπρόεδρος
3. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
4. Ιωάννης Χατζόγλου     Τακτικό μέλος 
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 

Χρήστος Πέτκος          Αναπλ. μέλος

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2. Ιωάννης Μουράτογλου 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 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.  Έγκριση πρακτικού (πρόχειρου διαγωνισμού) για την επιλογή αναδόχου του 
έργου «Αποκατάσταση βατότητας λόγω καιρικών συνθηκών του ορεινού δικτύου 
του Δήμου Έδεσσας».

2. Ψήφιση πιστώσεων της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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      κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποίο 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 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης  εκθέτει τα την 
εισήγηση του Τμήματος Ταμείου του Δήμου που αναφέρει τα εξής:    
       Η  Α.Ε. με την επωνυμία  <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ Α.Ε.>> κατέθεσε αίτηση στις 17-3-2015  με 
αρ. πρωτ.7261, με την οποία ζητά να της διαγραφούν τα μισθώματα για τα οικ. έτη 2005-2006 2007 
και 2008 συνολική οφειλή  20.872,61 € , με την αιτιολογία ότι η παραπάνω έκταση ανήκει στο 
δημόσιο  και όχι στην πρώην Κ/τα Σωτήρας σύμφωνα με το υπ΄αριθμ.  344/24-2-2015 έγγραφο της 
Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής –Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού 
Έδεσσας .
          Η υπηρεσία έχει προβεί στην βεβαίωση των μισθωμάτων σύμφωνα με την αριθμ. 5788/10-3-
2005 συμπληρωματική πράξη του υπ΄. αριθμ. 5292/16-3-2004 συμβολαίου παράτασης κοινοτικού 
λατομείου αδρανών υλικών . 
          Η αρχική σύμβαση  έχει γίνει το έτος  1988  στην εταιρεία <<ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ 
Ε.Π.Ε.>> έκτοτε γίνεται  παράταση της μίσθωσης  όπου η αρχική σύμβαση αναφέρει ότι η έκταση 
ανήκει τότε στην πρώην Κ/τα Σωτήρας και τώρα στον Δήμο Έδεσσας .
          Παρακαλούμε όπως αναθέσετε την υπόθεση σε δικηγόρο για να ελέγξει αν σωστά ο Δήμος 
βεβαίωνε μισθώματα στην παραπάνω εταιρεία ή όχι .

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»  

Αποφασίζει ομόφωνα

         Να μην αναθέσει σε δικηγόρο την σύνταξη γνωμοδότησης για το αν ο Δήμος 
βεβαίωνε ορθά τα μισθώματα στην παραπάνω εταιρεία, και προτείνεται στην υπηρεσία 
Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου να ερευνήσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της 
έκτασης για την οποία η Α.Ε. «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΣΩΤΗΡΑΣ» αμφισβητεί στην με αριθ. 
7261/17-3-2015 αίτησή της.

Η συνεδρίαση διεκόπη λόγω του προχωρημένου της ώρας  επειδή η συζήτηση 
του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης απαιτεί πολύ χρόνο,  για να συνεχιστεί την 
Παρασκευή 27 Μαρτίου 2015 στις 11:00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 53/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  30-3-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου,  Χρήστος  Πισλίνας,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Ταμείο κα Μ. Μισσελή
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