
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ.  

Σήμερα Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  6.664/12-4-2019  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί  σ’  όλα  τα  μέλη  αυτής,  τακτικά  και  αναπληρωματικά,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 75  του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87),  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 τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος  Δασκάλου   - 

Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.  Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος, 
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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  2  «Έλεγχος  Δικαιολογητικών  Κατακύρωσης  για  την 

ανάδειξη του  αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων 
Δήμου Έδεσσας (Α’ Φάση)».
2. Έγκριση πρακτικού  δημοπρασίας  του  συνοπτικού  διαγωνισμού για  την 

εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια οικοδομικών υλικών».
3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του συνοπτικού ανοικτού διαγωνισμού για 

την εκτέλεση του έργου «Επέκταση Αρδευτικού Δικτύου Καρυδιάς».  
4. Σύνταξη σχεδίου 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 

2019.
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         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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.
         Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  1ο θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης  εκθέτει  στα  μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  την από 12-4-
2019 εισήγηση της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Α. Στις 26.09.2019 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας, πρόκειται να  

εκδικαστεί η με αριθμ. κατ. 51/2019 αγωγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  
«ΕΣΤΙΑ ΠΑΛΛΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο  
«ΕΣΤΙΑ  ΠΑΛΛΑΣ  Α.Ε.»  κατά  του  Δήμου  μας.  Με  την  αγωγή  αυτή  ζητά  να  της  
καταβάλλουμε  1)  το  ποσό  των  565.198,14  €,  πλέον  των  νόμιμων  τόκων  που  
υποχρεώθηκε  να  καταβάλει  με  την  με  αριθμ.  554/2016  οριστική  πράξη  επιβολής  
προστίμου της Δ.Ο.Υ. Έδεσσας, 2) το ποσό των 4.133.455,95 € για διαφυγόντα κέρδη,  
γ)  το  ποσό  των  51.960,02  €  ως  αποζημίωση  λόγω  διαφυγόντων  κερδών,  δ)  να  
αναγνωριστεί  η  υποχρέωση  του  Δήμου  μας  να  της  καταβάλλουμε  το  ποσό  που  θα  
υποχρεωθεί η αντίδικος να επιστρέψει στο Ελληνικό Δημόσιο. Τέλος, ζητά την μείωση  
του καταβαλλόμενου μισθώματος από το ποσό των 3.504,70 € στο ποσό των 800,00 €  
μηνιάιως. 

Με την παρούσα εισηγούμαι για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου την  
λήψη απόφασης για την αντίκρουση του εν λόγω δικογράφου κατά την δικάσιμο της  
26ας.09.2019 και  σε  οποιαδήποτε  τυχόν  μετ’  αναβολή  δικάσιμο  αυτής,  ενώπιον του  
Μον. Πρωτ. Έδεσσας. 

Β) Στις 03.04.2019 κοινοποιήθηκε στο Δήμο μας  η με αριθμ.  κατάθ.  7/2019  
αγωγή της Γεωργίας Γώγου του Ιωάννη κατά του Δήμου μας, ενώπιον του Ειρηνοδικείου  
Έδεσσας, με την οποία ζητά να αναγνωριστεί κυρία τριών καστανοτεμαχίων, ήτοι 1) έκτ.  
822,00  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στη  θέση  «ΑΛΙΙΒΑ  ΣΙΟΥΜΑ»  της  κτηματικής  περιοχής  
Μεσημερίου,  2)  έκτ.  8.395,00  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στη  θέση  «ΑΛΙΙΒΑ  ΣΙΟΥΜΑ»  της  
κτηματικής περιοχής Μεσημερίου  και 3) έκτ. 23.070,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση  
«ΓΚΟΥΛΕΜΟΥ ΜΠΡΕΚ» της κτηματικής περιοχής Μεσημερίου. Εντός προθεσμίας 100  
ημερών  από  την  κατάθεση  της  εν  λόγω  αγωγής  ο  Δήμος  καλείται  να  καταθέσει  
προτάσεις και τα απαραίτητα έγγραφα για την εν λόγω υπόθεση.

Με την παρούσα εισηγούμαι την λήψη απόφασης για την παράσταση στο εν λόγω  
δικαστήριο,  για  την  προάσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου,  καθώς  όπως  σας  έχω  
εκθέσει και σε άλλες γνωμοδοτήσεις μου με την μη παράσταση που έχει αποφασιστεί  
δυνάμει της με αριθμ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής παραχωρείται  
δημοτική έκταση.  

Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρό της και μετά από 
διαλογική συζήτηση κι  αφού έλαβε  υπόψη της  την  από 12-4-2019 εισήγηση της 
Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου  καθώς  και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του 
Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
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Α. Αναθέτει  στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου, με σχέση έμμισθης εντολής, 
Χρυσούλα Πέτκου, την αντίκρουση και γενικά την υπεράσπιση και προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου στην υπόθεση που αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας, 
κατά  την  δικάσιμο  της  26ας.09.2019  και  σε  οποιαδήποτε  τυχόν  μετ’  αναβολή 
δικάσιμο αυτής, ενώπιον του Μον. Πρωτ. Έδεσσας.

 Β. Την εφαρμογή της αριθ. 222/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, 
για την περίπτωση της αναγνώρισης της κυριότητας τριών (3) καστανοτεμαχίων στην 
κα Γεωργία Γώγου του Ιωάννη, και πιο συγκεκριμένα: 1) για καστανοτεμάχιο έκτ. 
822,00 τ.μ.,  που βρίσκεται  στη θέση «ΑΛΙΙΒΑ ΣΙΟΥΜΑ» της κτηματικής περιοχής 
Μεσημερίου,  2)  για  καστανοτεμάχιο  έκτ.  8.395,00  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στη  θέση 
«ΑΛΙΙΒΑ ΣΙΟΥΜΑ» της κτηματικής περιοχής Μεσημερίου  και 3) για καστανοτεμάχιο 
έκτ. 23.070,00 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «ΓΚΟΥΛΕΜΟΥ ΜΠΡΕΚ» της κτηματικής 
περιοχής Μεσημερίου, δηλαδή με αποχή του Δήμου Έδεσσας από κάθε παράσταση 
κατά την συζήτηση δικαστικών βοηθημάτων ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και 
τη μη άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου μέσου από το Δήμο Έδεσσας, στις περιπτώσεις 
διεκδίκησης  αναγνώρισης  πλήρους  και  αποκλειστικής  κυριότητας,  νομής  και 
κατοχής των καστανοτεμαχίων της Τοπικής Κοινότητας Μεσημερίου.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 10:00 
π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 102/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 19-4-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου.

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