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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  3/2020      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 

¨ΜΠΑΤΖΟ¨ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1016/27.1.2020 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 25 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 15 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

4 Γιώγας Δημήτριος 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θεοδώρου Έλλη 18 Πέτκου Αναστάσιος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραμάνη Δήμητρα 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Μούκας Σωτήριος   

 ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Δελής Αθανάσιος 2 Καραπατσούδη Ελένη 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωμάς  

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης  

δ. Παναγίτσας κ. Ανδρονίκη Παρθενοπούλου  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην Πρόεδρο της Κοινότητας Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία 

εξέθεσε τα παρακάτω: 
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«Στην Παναγίτσα, πάνω στη θέση «Μπατζό», υπήρχε από το 1986 μια μικρή 

δεξαμενή, που είχαν αρχίσει να τη φτιάχνουν για να αποθηκεύεται νερό, την οποία την 

εγκαταλείψαμε γιατί ασχοληθήκαμε πιο πολύ με τις… η τότε Κοινότητα με τις άλλες τις 

λίμνες που είναι στο χωριό όσοι έχετε επισκεφθεί την Παναγίτσα, αλλά φέτος μετά από 

το πρόβλημα που είχαμε το καλοκαίρι, της λειψυδρίας, αρχίσαμε να την 

ξανασκεφτόμαστε και το είχαμε θέσει ως θέμα το Σεπτέμβριο στο Τοπικό Συμβούλιο, για 

να προχωρήσουμε. Αλλά μετά το συζητήσαμε και με την «Ενεργειακή Τουριστική 

Παναγίτσας», η οποία ούτως ή άλλως στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης 

κάνει συνέχεια έργα για το χωριό και αποφάσισε και το Συμβούλιο της «Ενεργειακής» να 

χρηματοδοτήσει τις μελέτες και την κατασκευή ουσιαστικά, δεν είναι εξ ολοκλήρου 

κατασκευή, γιατί ήδη υπήρχε μια δεξαμενή εκεί πέρα, απλά θα την επισκευάσουν και θα 

τη φτιάξουν. Και για να βοηθήσουμε και το Δήμο, και η εταιρεία να βοηθήσει το Δήμο, 

να προχωρήσει το έργο που μας αφορά και είναι προς το συμφέρον του χωριού 

φυσικά, προτείνει την πληρωμή των μελετών και την κατασκευή». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Σαμλίδη, Ευάγγελο Θωμά, Αντώνιο Ρυσάφη και Ιωάννη Τσεπκεντζή,  προκειμένου να 

θέσουν ερωτήσεις και εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον προϊστάμενο της Τεχνικής Υπηρεσίας & 

Πολεοδομίας κ. Ηλία  Γκουγιάνο, ο οποίος ανέφερε τα εξής: 

«Κατ’ αρχάς δεν έχω προλάβει να κάνω εισήγηση γι’ αυτό το θέμα, γι’ αυτό ήρθε 

και εκτός ημερησίας. Κατ’ αρχάς η Υπηρεσία δεν έχει αντίρρηση με ευθύνη της 

«Ενεργειακής Παναγίτσας» να ξεκινήσει μια διαδικασία διερεύνησης του θέματος 

μελετητικά, δηλαδή να γίνει μια μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, μια υδρολογική, 

μια γεωτεχνική μελέτη, για να δούμε αν γίνεται αυτό το έργο εκεί πέρα και αν μπορούν 

να παρθούν οι αδειοδοτήσεις από την Υδάτων, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η 

άδεια χρήσης νερού και η εκτέλεσης έργου σε εκείνη την περιοχή. Και κτηματολογικά να 

δούμε και πού ανήκει αυτή η περιοχή και θα το ψάξουμε εμείς στο Κτηματολόγιο. Κατ’ 

αρχάς δεν έχουμε αντίρρηση να ξεκινήσει η διαδικασία. Από εκεί και πέρα με ποια 

διαδικασία θα παραληφθεί αυτή η μελέτη από την Υπηρεσία και από το Συμβούλιο ή 

ενδεχομένως και το έργο άμα κατασκευαστεί, πρέπει να το ψάξω και λίγο, να μου δώστε 

λίγο χρόνο να το ψάξω νομικά πώς γίνεται αυτό το πράγμα». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθμ. 3/2020 

απόφαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Παναγίτσας και τις διατάξεις του άρθρου 93 

του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει την αποδοχή της χρηματοδότησης για την κατασκευή τεχνητής 

δεξαμενής στη θέση ¨Μπατζό» της Κοινότητας Παναγίτσας από την «Ενεργειακή 

Τουριστική Παναγίτσας Α.Ε.»,, προκειμένου να εκπονηθούν οι αναγκαίες μελέτες για την 

έναρξη της διαδικασίας των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και η Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδομίας να  εξετάσει τον τρόπο παραλαβής των μελετών και του 

έργου εάν ενδεχομένως κατασκευαστεί. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει η παρευρισκόμενη Πρόεδρος της 

Κοινότητας Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  3/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  11.2.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 -  Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας  Η. Γκουγιάννο 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Τ. Υ & Πολεοδομίας Μ. Σαμλίδη 

 


