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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 98/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΔΥΟ (2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ. Κ.   A  ΡΝΙΣΣΑΣ ΤΗΣ Δ. Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ.  

Σήμερα  Τετάρτη 26 Απριλίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 7719/21-4-2017 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. Χρήστος Δασκάλου Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος.
5.       Χρήστος Βερυκούκης Τακτ. μέλος.
6. Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι  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. Σύνταξη σχεδίου 11ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017. 
2. Σύνταξη σχεδίου 12ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
3. Σύνταξη σχεδίου 13ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
4. Τροποποίηση της αριθ. 73/2017 απόφασης της  Οικονομικής Επιτροπής 

«Ψήφιση πιστώσεων 8ης & 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού  του Δήμου 
έτους 2017».

          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 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. 
          O Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 7555/19-4-2017 εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου η οποία αναφέρει τα εξής: 
          Ο Μπόγιας Νικόλαος του Ηλία με την υπ αριθμό 26189/8-12-2016 αίτησή του μας  
ενημερώνει ότι προτίθεται να δωρίσει στο Δήμο Έδεσσας δύο (2) αγροτεμάχια που  
βρίσκονται στην αγροτική περιοχή της Τοπικής Κοινότητας Άρνισσας και συγκεκριμένα α)  
το ½ του με αριθμό 3127αγροτεμάχιο στην θέση «ΤΟΥΜΠΕΣ» συνολικής έκτασης 2187 τ.μ.  
ήτοι 1093,50 τ.μ. και β) το ½ του με αριθμό 358 αγροτεμαχίου στη θέση «ΔΡΟΣΙΑ»  
συνολικής έκτασης 2375 τ.μ. , ήτοι 1184,50τ.μ.
       Το Τοπικό Συμβούλιο Άρνισσας με την αριθμό 02/2017 απόφασή του, η οποία σας  
επισυνάπτεται, γνωμοδότησε θετικά.
       Καθώς σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 εδάφιο η΄του Ν.3852/2010 αρμόδια για την  
αποδοχή κληρονομιών , κληροδοσιών και δωρεών είναι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου,  
θα πρέπει να προβείτε σε έκδοση απόφασης για την αποδοχή ή μη της παραπάνω δωρεάς.
        Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη πως η Τ. Κ. Άρνισσας με την αριθ. 
2/2017 απόφαση του Τοπικού της  Συμβουλίου, γνωμοδότησε αρνητικά στην αποδοχή 
της ανωτέρω δωρεάς, με την αιτιολογία ότι οι αγροί είναι μικροί σε έκταση, άβολοι για 
χρήσης από την Τοπική Κοινότητα, οπότε και δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το 
συμφέρον των κατοίκων της περιοχής.
      Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της την 
εισήγηση του Προέδρου της, την αριθ. πρωτ. 7555/19-4-2017 εισήγηση του Τμήματος 
Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, την  με την αριθ. 2/2017 απόφαση του 
Τοπικού Συμβουλίου Άρνισσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
Αναθέτει στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου με σχέση έμμισθης εντολής, Χρυσούλα 

Πέτκου, να διερευνήσει κατά πόσο είναι συμφέρουσα για το Δήμο η αποδοχή της δωρεάς 
του κ. Μπόγια Νικόλαος του Ηλία και κατόπιν να επανέλθει το θέμα προς συζήτηση στην 
Οικονομική Επιτροπή και λήψη σχετικής απόφασης.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 98/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 28-4-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,   Χρήστος 
Πέτκος, Γεώργιος Κούκος, Χρήστος Βερυκούκης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Τμήμα Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας.
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