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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 222/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
18. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΣΚΗΣΗ Η ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19.857/16-10-2019 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), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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 και τα εφτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν  τις  αντίστοιχες  κοινότητές  τους  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν  να 
συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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        Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 
12ο και 13ο.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  18ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
19915/16-10-2019  εισήγηση  της  Νομικού  Συμβούλου  του  Δήμου,  η  οποία 
αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας  ενημερώνω  για  την  έκδοση  της  με  αριθμ.  92/2019  απόφασης  του  

Ειρηνοδικείου Έδεσσας, με την οποία έγινε δεκτή η αγωγή του Θωμά Γκέλου κατά του  

Δήμου Έδεσσας, στη συζήτηση της οποίας ο Δήμος μας δεν παραστάθηκε έπειτα από  

σχετική  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  αναγνωρίστηκε  κύριος  ενός  

καστανοτεμαχίου  έκτασης  5.311,00  τ.μ.,  που  βρίσκεται  στην  κτηματική  περιοχή  

Μεσημερίου,  στη  θέση  «Βαλημάρι»,  όπως  αυτό  περιγράφεται  στην  απόφαση  αυτή.  

Παράλληλα, μας καταδικάζει στην καταβολή δικαστικής δαπάνης ποσού 200 ευρώ. 

Με  την  παρούσα  εισηγούμαι  την  λήψη  απόφασης  για  την  άσκηση  έφεσης  

ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου, 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.
            Στην συνέχεια ο Πρόεδρος παίρνοντας το λόγο επισήμανε ότι λόγο της 
σοβαρότητας του θέματος θα πρέπει να δοθεί αναβολή της συζήτησης για επόμενη 
συνεδρίαση  προκειμένου  να  εξεταστούν  στο  σύνολο  πως  δηλώνονται  στο 
Κτηματολόγιο οι αναγνωρίσεις  κυριότητας καστανοτεμαχίων από αγωγές κατά του 
Δήμου στην κτηματική περιοχή Μεσημερίου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της  και  μετά  από 
διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 19915/16-10-2019 
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» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του 
Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
          Την  αναβολή  της  συζήτησης  του  θέματος  για  επόμενη  συνεδρίαση 
προκειμένου  να  διερευνηθεί  πως  δηλώνονται  στο  Κτηματολόγιο  οι  αναγνωρίσεις 
κυριότητας  καστανοτεμαχίων  στην  κτηματική  περιοχή  Μεσημερίου  του  Δήμου 
Έδεσσας, αν έχουν γίνει ενστάσεις στο Κτηματολόγιο από όσους έχουν αναγνωριστεί 
κύριοι των καστανοτεμαχίων σε περίπτωση που αυτές έχουν δηλωθεί στην ιδιοκτησία 
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του Δήμου,  και στη συνέχεια να ληφθεί σχετική απόφαση για την προάσπιση των 
συμφερόντων του Δήμου σε όμοιες  περιπτώσεις αναγνώρισης κυριότητας.
         Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 222/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 23-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

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

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