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ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 171/2015    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 20494/31-7-2015   
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

Σήμερα Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  13:00  πμ συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23451/7-9-2015  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 τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος
Πρόεδρος
2. Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος
3. Ιωάννης Χατζόγλου Ιωάννης 
4. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος
5. Χρήστος Πέτκος Αναπλ. μέλος

1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος
2.  Ιωάννης  Μουράτογλου  Τακτικό 
μέλος.

     3. Αναστάσιος Δίου    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 συζητηθεί 
σήμερα  ως  κατεπείγον,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.  Εξέταση  αίτησης  ακύρωσης  της  υπ΄αριθ.  127/2015  απόφασης  Οικονομικής 
Επιτροπής.

2. Εξέταση  αίτησης  ακύρωσης  της  υπ΄αριθ.  128/2015  απόφασης  Οικονομικής 
Επιτροπής.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί 
σχετική απόφαση. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης δίνει το λόγο στο 
Πρόεδρο του Δ.Σ. και δικηγόρο Φίλιππο Ν. Γκιούρο ο οποίος εκθέτει τα παρακάτω:
        Με την αριθ. 35ιε/2011 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου είχε 
εγκρίνει  τη συνομολόγηση από μέρους του Δήμου του περιεχομένου της  από 14-3-
2011 αγωγής των  Βασιλικής Δραγούμη και Ιωάννη Τσαλγίνη, σύμφωνα με την οποία 
ζητούσαν να αναγνωρισθούν συγκύριοι κατά ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου οικοπέδου που 
βρίσκεται  στην  συνοικία  Άγιος  Μάρκος  Δήμου  Έδεσσας  και  θα  συζητιόταν  στο 
Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας στις 9-2-2012. 
       Για την παράσταση κατά τη συζήτηση της παραπάνω αγωγής και γενικά για την 
υπεράσπιση  των  συμφερόντων  του  Δήμου στην  προκείμενη  υπόθεση,  ο  Δήμος  είχε 
προσλάβει πληρεξούσιο δικηγόρο την Αργυρώ Ιακωβάκη, δικηγόρο Έδεσσας.
       Με την αριθ. 240/2015 απόφασή του το Μονομελές Πρωτοδικείο Έδεσσας κάνει 
δεκτή στον σύνολό της την αγωγή κι αναγνωρίζει συγκύριους στο ακίνητο κατά ποσοστό 
½ εξ΄αδιαιρέτου τους προαναφερόμενους.
      Σύμφωνα με την αριθ. 20494/30-7-2015 γνωμοδότηση της δικηγόρου προτείνεται 
η μη άσκηση έφεσης ή άλλου ένδικου μέσου κατά της παραπάνω απόφασης.
        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 ασκήσει έφεση ή άλλο ένδικο μέσο κατά της αριθ. 240/2015 απόφασης 

του Μονομελούς Πρωτοδικείου Έδεσσας.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

14:00 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 171/2015

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 17-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Δικηγόρο κα Αργυρώ Ιακωβάκη,
Ηφαιστίωνος 14, Έδεσσα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Πρόεδρο Δ.Σ. κ. Φ. Γκιούρο

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης, Χρήστος Πέτκος (Αναπλ. μέλος).
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