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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 139/2014    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  28333/19-9-2014  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 εκτός ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης    Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας    Τακτικό μέλος 

      1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό 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. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον 
οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”.
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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 εισηγούμενος το 1ο θέμα της εκτός ημερησίας διάταξης δίνει το 
λόγο στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και δικηγόρο κ. Φίλιππο Γκιούρο, ο 
οποίος εκθέτει τα παρακάτω:

Στις 6-3-2014 με το αριθ. πρωτ. 28390 κατατέθηκε στο Δήμο η από 2-7-
2014 αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης & αναγνώρισης 
δικαιούχων αποζημίωσης κατά του Δήμου Έδεσσας.

Σύμφωνα με την ανωτέρω αίτηση οι Ιωάννης Τιμοθέου του Αθανασίου και η 
Μαριάνα-Ζαχαρούλα  συζ.  Ιωάννη  Μπασματζή,  κάτοικοι  Θες/νίκης,  ζητούν  να 
καθορισθεί η τιμή μονάδας προσωρινής αποζημίωσης στα πεντακόσια 500€ για τα 
συνολικά 597,40τ.μ., από δύο (2) απαλλοτριούμενα και αποζημιωτέα τμήματα ενός 
οικοπέδου  ιδιοκτησίας  των  προαναφερθέντων,  συνολικής  έκτασης  1792,30τ.μ, 
κείμενα στο 2α και 2β Ο.Τ. της πόλης της Έδεσσας σύμφωνα με την αριθ. 1/2010 
πράξης τακτοποίησης κι αναλογισμού του Τμήματος Χωροταξίας της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Πέλλας.
         Στην Οικονομική Επιτροπή εναπόκειται  να αποφασίσει  κατά πόσο τα 
συμφέροντα  του  Δήμου  υπαγορεύουν  την  απόκρουση  της  παραπάνω  αίτησης 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης & αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζημίωσης κατά του Δήμου Έδεσσας.

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  καθώς  και  την  α/α  447  Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης του Μητρώου Δεσμεύσεων.

Αποφασίζει ομόφωνα

         Εγκρίνει την απόκρουση από μέρους του Δήμου της  από 2-7-2014 αίτησης 
καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης & αναγνώρισης δικαιούχων 
αποζημίωσης  , που θα συζητηθεί στο Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας στις 16-10-
2014.

         Για την απόκρουση της παραπάνω αίτησης, για την παράσταση κατά της 
συζήτησής της καθώς και για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου στην 
προκείμενη υπόθεση, προσλαμβάνει πληρεξούσιο δικηγόρο τον κα Δήμητρα
Πάντση , δικηγόρο Έδεσσας
            Η αμοιβή τη  παραπάνω αναθέσεων ορίζεται στο ποσό των 236,16€ με τον 
ΦΠΑ και θα βαρύνει τη με ΚΑ 02.00.6111 πίστωση του προϋπολογισμού του 
Δήμου έτους 2014.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 139/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  02-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Χρήστος Πισλίνας.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Δικηγόρο κα Δήμητρα Πάντση

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο κα Μ. Καλούση
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο
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