ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 59/2022
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΤΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

«ΚΑΡΑΜΑΝ»,

«ΝΤΕΡΕ»

ΚΑΙ

«ΑΓΙΟ

ΜΑΡΚΟ»

ΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Σήμερα Πέμπτη 28 Απριλίου 2022 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ. 5275/21.4.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου,
η

οποία

δημοσιεύτηκε

στον

ειδικό

χώρο

ανακοινώσεων

του

Δημοτικού

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67
του

Ν.

3852/2010

Αποκεντρωμένης

«Νέα

Διοίκησης

Αρχιτεκτονική
–

της

Πρόγραμμα

Αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης»

και

όπως

της
αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο
10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
συμμετείχαν τα 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1
2
3
4
5
6
7

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
Γιώγας Δημήτριος
Δελής Αθανάσιος
Θεοδώρου Έλλη
Θωμάς Ευάγγελος
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

11
12
13
14
15
16
17

Κίτσου Ελένη
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
Μούκας Σωτήριος
Μουράτογλου Ιωάννης
Ξυλουργίδης Αντώνιος
Πασχάλης Αλέξανδρος
Ρυσάφης Αντώνιος

1

8
9
10

1
2
3
4

Καραμάνη Δήμητρα
18
Σαμλίδης Μιχαήλ
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
19
Τσεπκεντζής Ιωάννης
Κετσιτζίδης Ιγνάτιος
20
Χατζόγλου Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)
5 Ταμβίσκου Ευτυχία
Καραπατσούδη Ελένη
6 Τζιάκος Δημήτριος
Μουστάκας Γεώργιος
7 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
Παπαδόπουλος Ελευθέριος
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου προσήλθε – συνδέθηκε στη
συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο (πριν
την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) και αποχώρησε - αποσυνδέθηκε κατά τη
συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας προσήλθε – συνδέθηκε
στη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο
(πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) όμως δεν συμμετείχε στη ψηφοφορία
των 5ου, 6ου & 7ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη προσήλθε - συνδέθηκε
κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

κ.

Αλέξανδρος

Πασχάλης

αποχώρησε

-

αποσυνδέθηκε από τη συνεδρίαση κατά τη διαδικασία υποβολής ερωτήσεων
προς τον Δήμαρχο (πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων) και συμμετείχε
μόνο στη ψηφοφορία του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα αποχώρησε αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και
επανασυνδέθηκε κατά τη ψηφοφορία του ίδιου θέματος.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης
γ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η Πρόεδρος της Κοινότητας Ριζαρίου κα
Ευθυμία Λυκίδου.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
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Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
άρχισαν να συζητούν τα θέματα με την εξής σειρά; 1 ο

& 2ο θέματα εκτός

ημερήσιας διάταξης, 1ο & 2ο θέματα ημερήσιας διάταξης, 3ο & 4ο θέματα εκτός
ημερήσιας διάταξης, 3ο έως 8ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 6 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το κείμενο του
ψηφίσματος, το οποίο συνέταξε η δημοτική παράταξη «Κοινωνία σε Κίνηση» και
έχει ως εξής:

«Όπως είναι γνωστό στις περιοχές «Καραμάν», «Ντερέ» και «Άγιο
Μάρκο» του Δήμου μας, το ιδιοκτησιακό καθεστώς τελεί υπό αμφισβήτηση.
Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Δημόσιο, διεκδικεί την κυριότητα των περιοχών
αυτών, οι οποίες είναι κατοικημένες, έχουν ανοικοδομηθεί και βρίσκονται εντός
του σχεδίου πόλεως Έδεσσας, σύμφωνα με το με από 24-08-1988 Προεδρικό
Διάταγμα, που δημοσιεύθηκε στο με αριθμ. 98/20-02-1989 τεύχος Δ’ ΦΕΚ,
(Πράξη εφαρμογής 1/1991).
Οι περισσότεροι των κατοίκων – ιδιοκτητών των παραπάνω περιοχών,
μετά από ένσταση που υπέβαλλαν κατά των προσωρινών κτηματολογικών
στοιχείων της ανάρτησης για τον Ο.Τ.Α. Έδεσσας, δικαιώθηκαν από τις
επιτροπές ενστάσεων και στις αρχικές εγγραφές εμφανίζονται ως φερόμενοι
ιδιοκτήτες. Οι δε κάτοικοι των παραπάνω περιοχών που δεν υπέβαλλαν ένσταση,
βλέπουν σήμερα το Ελληνικό Δημόσιο να εμφανίζεται στις αρχικές εγγραφές ως
φερόμενος ιδιοκτήτης των σπιτιών τους.
Και στις δυο περιπτώσεις, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί επιφέρει
τεράστια ταλαιπωρία στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, καθώς το
Ελληνικό Δημόσιο, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2023, έχει δικαίωμα
να καταθέσει αγωγές του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 κατά των συνδημοτών μας
που δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων και στις πρώτες εγγραφές
εμφανίζονται

ως

φερόμενοι

δικαιούχοι

εμπράγματων

δικαιωμάτων

στις

παραπάνω περιοχές. Όσοι δε συνδημότες μας δεν υπέβαλλαν ενστάσεις ή δεν
δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων, θα πρέπει μέχρι τις 31-12-2023 να
στραφούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που εμφανίζεται ως φερόμενος
ιδιοκτήτης των κατοικιών τους στις αρχικές εγγραφές.
Οι περιοχές του «Καραμάν», «Ντερέ» και «Αγίου Μάρκου», αποτελούν
ιδιαίτερη περίπτωση και ισχύουν γι’ αυτές ειδικές συνθήκες. Ειδικότερα :
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1) Η περιοχή «Καραμάν» δεν ήταν ποτέ βακουφική έκταση, ούτε
ανταλλάξιμα ακίνητα που περιήλθαν στο Ελληνικό Δημόσιο ως διάδοχο του
τούρκικου κράτους, όπως ισχυρίζεται το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς το τελευταίο
ουδέποτε μέχρι σήμερα απέδειξε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, με την από 30-08-2010
πραγματογνωμοσύνη

που

διενεργήθηκε

από

ανεξάρτητο

εμπειρογνώμονα

μηχανικό, που όρισε το Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας και έγινε αποδεκτή, με
την αριθ. 3/2012 απόφαση, αποδείχθηκε ότι ολόκληρη η περιοχή ΚΑΡΑΜΑΝ δεν
ανήκει στα βακουφικά ανταλλάξιμα κτήματα του Υπουργείου Οικονομικών.
Μάλιστα οι συμπολίτες μας που κατέφυγαν στα δικαστήρια αναγνωρίστηκαν
αμετάκλητα ιδιοκτήτες έναντι του Δημοσίου, για το ακίνητό τους, με την με
αριθμό

587/2019 Απόφαση του Αρείου Πάγου. Είναι επομένως άδικο και

καταχρηστικό να επιμένει το Δημόσιο οδηγώντας όλους τους συμπολίτες μας σε
οικονομική εξαθλίωση αναγκάζοντάς τους σε χρονοβόρες δικαστικές διαμάχες,
με το ίδιο περιεχόμενο και για την ίδια περιοχή, όταν υπάρχει αμετάκλητη
απόφαση που αφορά τα ίδια πραγματικά περιστατικά και την ίδια νομική αιτία
(ad hoc). ).
2)

Οι

περιοχές

«Ντερέ»

και

«Άγιος

Μάρκος»

ουδέποτε

ήταν

καταγεγραμμένες στα βιβλία δημοσίων κτημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.
3) Οι απώτατοι δικαιοπάροχοι πολλών κατοίκων των παραπάνω περιοχών
είχαν αποκτήσει την κυριότητα των ακινήτων τους, σύμφωνα με τον οθωμανικό
νόμο περί γαιών, λόγω του δικαιώματος εξουσιάσεως (τεσσαρούφ), το οποίο
δικαίωμα μετατατράπηκε αυτοδίκαια σε δικαίωμα πλήρους κυριότητας.
4) Για τα αμφισβητούμενα ακίνητα εντός των παραπάνω περιοχών έχουν
συνταχθεί συμβολαιογραφικές πράξεις που έχουν μεταγραφεί.
5) Ισχύει για τις παραπάνω περιοχές η διάταξη του άρθρου 4 του Ν.
3127/2003, που προβλέπει την χρησικτησία κατά του Δημοσίου για
σχεδίου

ακίνητα,

εφόσον

τα

ακίνητα

αυτά

νέμονται

τα εντός

αδιατάρακτα

για

περισσότερο από 30 χρόνια και οι νομείς είχαν καλόπιστα την πεποίθηση ότι τα
εν λόγω ακίνητα, τους ανήκουν κατά κυριότητα.
6) Ουδεμία εμφανής διεκδίκηση από το Ελληνικό Δημόσιο υπήρξε στο
παρελθόν για τις παραπάνω περιοχές. Αντίθετα, οι περιοχές αυτές εντάχθηκαν
στο

σχέδιο

πόλεως,

οι

αρμόδιες

πολεοδομικές

υπηρεσίες

χορηγούσαν

ανεπιφύλακτα άδειες για ανοικοδόμηση ιδιωτικών κτιρίων, χωρίς ουδέποτε να
θέσουν

θέμα διεκδίκησης και οι αρμόδιες φορολογικές υπηρεσίες ουδέποτε

έθεσαν θέμα αμφισβήτησης της κυριότητας.
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Λόγω, λοιπόν, των παραπάνω ειδικών συνθηκών, που βάσιμα δικαιολογούν
παρέμβαση του Δήμου μας και επειδή το εν λόγω πρόβλημα εκκρεμεί χρόνια,
θέτοντας τους συνδημότες μας σε κατάσταση ομηρίας,

το Δ.Σ. Έδεσσας

εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη προς τους κατοίκους των παραπάνω
περιοχών και ζητάει από το Ελληνικό Δημόσιο :
1) Να αποστείλει στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους αίτημα για την
έκδοση γνωμοδότησης περί μη άσκησης, λόγω των ανωτέρω ειδικών συνθηκών,
αγωγών του άρθρου 6 του Ν. 2664/1998 κατά των κατοίκων των παραπάνω
περιοχών που δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων και στις πρώτες
εγγραφές εμφανίζονται ως φερόμενοι

δικαιούχοι εμπράγματων δικαιωμάτων

στις εν λόγω περιοχές.
2) Να δοθεί λύση για τους κατοίκους των παραπάνω περιοχών, που είτε
δεν υπέβαλλαν ενστάσεις, είτε δεν δικαιώθηκαν από τις επιτροπές ενστάσεων,
με αποτέλεσμα να εμφανίζεται το Ελληνικό Δημόσιο ως φερόμενος ιδιοκτήτης
των κατοικιών τους στις αρχικές εγγραφές του κτηματολογικού γραφείου
Έδεσσας. Θα πρέπει δηλαδή,

με νομοθετική ρύθμιση να αναγνωρισθεί και γι’

αυτούς το δικαίωμα κυριότητας με την καταβολή ενός συμβολικού παράβολου.
Υπενθυμίζουμε, ότι δεν θα είναι η πρώτη φορά που το Ελληνικό Δημόσιο
θα δώσει, μέσω νομοθετικής ρύθμισης, λύση σε ιδιοκτησιακό καθεστώς. Το
ιδιοκτησιακό

καθεστώς

του

Παραδοσιακού

Οικισμού

του

Παλαιού

Αγίου

Αθανασίου, επιλύθηκε με τη με αριθμό 2536/6-8-2001 απόφαση του Υπουργού
Γεωργίας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1104/22-8-2001, δυνάμει της οποίας
παραχωρήθηκε στους κατόχους η έκταση του εν λόγω Οικισμού, κατά
παρέκκλιση της κείμενης αγροτικής νομοθεσίας και κατ’ εφαρμογή του αρ. 26
παρ. 1 του Ν. 2732/1999.
Δυνάμει δε του εν λόγω άρθρου, ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διευθετήθηκε
το ιδιοκτησιακό καθεστώς των εκτάσεων Αγίου Νικολάου - Χαλκιδικής, Αγίας
Παρασκευής – Γέρακα του Ν. Αττικής, Οινόης Νομού Έβρου - περιοχής
Ορεστιάδας, Κάτω Γραμματικού και Αγίου Αθανασίου περιοχής Έδεσσας, Άνω
Χριστού Νομού Σερρών, κ.α.».
Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη
με αριθμ. πρωτ. 3735/22.3.2022 επιστολή του επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «Ενωτική Δράση» κου Αντωνίου Ρυσάφη, η οποία έχει ως εξής:
«Μετά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Τρίτη 15-3-2022,
στην οποία ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ.
Τσεπκεντζής ζήτησε να δεχθεί το Δ.Σ του Δήμου μας το ψήφισμα που πρότεινε
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σχετικά με το ιδιοκτησιακό πρόβλημα των περιοχών «Καραμάν», «Ντερέ» και «
Άγιο Μάρκο», ενημερωθήκαμε από αρμόδιες πηγές ότι εδώ και αρκετό καιρό το
Υπουργείο Οικονομικών επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για την λύση με νομοθετική
ρύθμιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των ακινήτων που αμφισβητούνται από
το

Ελληνικό

Δημόσιο

σε όλη

την

Ελλάδα,

λόγω της

λειτουργίας

του

κτηματολογίου, στην οποία θα περιλαμβάνονται και οι παραπάνω περιοχές .
Μάλιστα σχετικό άρθρο υπήρχε στην εφημερίδα «Τα Νέα» το Σάββατο 193-2022, όπου αναφέρει ότι με σχέδιο νόμου θα μπορούν να αποκτούν τίτλους
όσοι κατέχουν ακίνητα του Δημοσίου.
Η παράταξη του κ. Τσεπκεντζή, προφανώς ενημερωμένη για την ύπαρξη
αυτού του νομοσχεδίου και θέλοντας να εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το θέμα,
παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ως δήθεν από δική της πρωτοβουλία, το
ψήφισμα αυτό

το οποίο ήδη δημοσίευσε και σε διάφορα τοπικά ενημερωτικά

μέσα , πριν καν ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επειδή η σοβαρότητα του ιδιοκτησιακού προβλήματος απαιτεί σοβαρή και
υπεύθυνη αντιμετώπιση μακριά από επικοινωνιακές και μόνο λογικές, θεωρούμε
ότι η έκδοση απλά ενός ψηφίσματος δεν εξυπηρετεί τον επιδιωκόμενο σκοπό της
λύσης του προβλήματος, αλλά αντίθετα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα,
πολύ περισσότερο που στο προτεινόμενο ψήφισμα περιλαμβάνονται νομικές
διατάξεις και ερμηνείες που αφορούν το υφιστάμενο νομικό καθεστώς.
Ο Δήμος μας που διαχρονικά έχει στηρίξει την προσπάθεια να βρεθεί λύση
για τις περιοχές αυτές, θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη δημόσια
διαβούλευση που θα προηγηθεί πριν την ψήφιση του υπό επεξεργασία νόμου και
οι όποιες προτάσεις του Δήμου μας να αποτελέσουν απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, αφού πρώτα συζητηθούν αναλυτικά με τη βοήθεια των νομικών
μελών του Συμβουλίου μας αλλά και μη μελών που εδώ και χρόνια ασχολούνται
με το θέμα.
Γι’ αυτό και είμαστε αντίθετοι

στην

έκδοση

αυτού του ψηφίσματος ,

πριν από την δημόσια παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου, όπου επί
συγκεκριμένων πλέον θεμάτων θα μπορούμε να προτείνουμε τροποποιήσεις ή
βελτιώσεις».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη
Μουράτογλου, Αντώνιο Ρυσάφη, Ιγνάτιο Κετσιτζίδη, Ιωάννη Τσεπκεντζή, Αντώνιο
Ξυλουργίδη και Δημήτριο Γιώγα, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου
και στη δημότισσα κα Βασιλική Δραγούμη, προκειμένου να εκφράσουν τις

6

απόψεις

τους

για

το

θέμα,

όπως

αναλυτικά

αναφέρονται

στα

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά με την αναβολή συζήτησης του θέματος, μέχρι τη δημόσια
παρουσίαση του σχετικού νομοσχεδίου.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ. Ιωάννης
Τσεπκεντζής

ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η πρότασή του, σχετικά με την

αναβολή συζήτησης του θέματος έως την 31η Μαΐου 2022.
Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του κ. Ιωάννη
Τσεπκεντζή, τάχθηκαν 5 μέλη του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Ιωάννης
Τσεπκεντζής, Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου,
Αθανάσιος Δελής,
Με την πρόταση του Προέδρου τάχθηκαν 15 μέλη του συμβουλίου και
ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, Δημήτριος Γιώγας,
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία
Βλάχου – Κατσάρα,

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Ιωάννης Χατζογλου,

Αντώνιος Ρυσάφης, Ευτυχία Ταμβίσκου, Έλλη Θεοδώρου, Ελένη Κίτσου, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης και Αντώνιος Ξυλουργίδης,
Το Δ.Σ. μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του τα
παραπάνω καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του
Ν. 3852/2010
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος, μέχρι τη δημόσια παρουσίαση του
σχετικού νομοσχεδίου.
Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος
της Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010).
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Δήμητρα Καραμάνη,
Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου, Αθανάσιος Δελής, μειοψηφούν με την
παραπάνω απόφαση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 59/2022
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου
Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα
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Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη
Ακριβές απόσπασμα

Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης

Έδεσσα 9.5.2022

Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου
Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης
Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου
Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης,
Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Δημάρχου
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Επικεφαλής δημ. παράτξης κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο

-

Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών &
Πολεοδομίας, Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας Μ.
Σαμλίδη
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