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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  165/2016      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 35/2008 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ¨ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ¨ ΓΙΑ 

∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 11.361/6.6.2016 έγγραφη 

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

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 ∆ίου Αναστάσιος 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 7 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν την κοινότητά του. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Βεγορίτιδας µε την αριθµ. 35/2008 απόφασή του, 

αποφάσισε  οµόφωνα τα εξής: 

«Παραχωρεί δωρεάν την χρήση στον Σύλλογο « Ναυτικό΄Οµιλο Βεγορίτιδας » 

έκταση 4.116,38 τ.µ. από το αριθ. 467 οικόπεδο αγροκτήµατος Αρνισσας προκειµένου 
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να κατασκευάσουν αποθηκευτικούς χώρους  για την φύλαξη αθλητικού εξοπλισµού 

σύµφωνα µε την εισήγηση του Προέδρου και το σκεπτικό της απόφασης. 

   Ο παραπάνω σύλλογος θα είναι υποχρεωµένος να συντηρεί και να προβαίνει 

στην καθαριότητα του παραχωρηθέντα χώρου. 

  Σε περίπτωση που παρατηρηθεί ότι ο παραχωρηθείς χώρος έχει εγκαταληφθεί 

ή χρησιµοποιείται για άλλο σκοπό θα ανακληθεί η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης 

µε άλλη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

   Σε περίπτωση που για την παραπάνω έκταση µελλοντικά ο ∆ήµος µας 

υποβάλλει κάποια πρόταση για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής θα ανακληθεί η 

δωρεάν παραχώρηση της χρήσης µε άλλη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

  Και αν σε περίπτωση σε µία διετία (2) από την έγκριση της απόφασης αυτής ο 

Σύλλογος δεν κατασκευάσει µέσα στον παραχωρηθέντα χώρο αυτά που αναφέρει 

στην αίτησή τους (αποθηκευτικούς χώρους κ.λ.π.) θα ανακληθεί η δωρεάν 

παραχώρηση της χρήσης µε άλλη απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου».   

Κατά τον έλεγχο νοµιµότητας της ανωτέρω απόφασης, το Τµήµα τοπικής 

αυτ/σης & Ν.Π.∆.∆. της ∆/νσης τοπικής αυτ/σης & ∆/νσης Ν. Πέλλας απέστειλε το µε 

αριθµ. πρωτ. 2.282/30.4.2008 έγγραφο προς το ∆. Βεγορίτιδας, στο οποίο 

αναφέρονται τα εξής; «Προκειµένου να προβούµε στον κατά νόµο έλεγχο της αριθµ. 

35/2008 απόφασης δηµοτικού συµβουλίου, που αφορά τη δωρεάν παραχώρηση 

χρήσης του αριθµ. 467 οικοπέδου, έκτασης 4.116,38 τ.µ. στο Τ.∆. Άρνισσας και επειδή 

στο σώµα της απόφασης δεν αναφέρεται η χρονική διάρκεια της παραχώρησης 

χρήσης, παρακαλούµε να ληφθεί συµπληρωµατική απόφαση που να καθορίζει το 

χρόνο λήξης της παραχώρησης και να προσδιορίζει κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις 

του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) την έννοια  του τοπικού συµφέροντος και 

τους τρόπους τους οποίους προάγει µε βάση την πρόταση του εν λόγω Συλλόγου. 

Επίσης να σταλεί τοπογραφικό διάγραµµα ή χάρτης που να προσδιορίζει τη θέση του 

ακινήτου και τον χαρακτηρισµό αυτού (κτηµατολόγιο), καθώς και η απόφαση του 

Νοµάρχη µε την οποία παραχωρήθηκε η εν λόγω έκταση». 

Επειδή δεν υλοποιήθηκε η δέσµευση κατασκευής κτίσµατος εντός διετίας.  

Επειδή δεν λήφθηκε εκ νέου απόφαση και δεν απεστάλησαν τα δικαιολογητικά 

που ζητήθηκαν για τον κατά νόµο έλεγχο της αριθµ. 35/2008 απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Βεγορίτιδας, προτείνεται η ανάκλησή της λόγω παρέλευσης µεγάλου 

χρονικού διαστήµατος και µη ολοκλήρωσης του ελέγχου νοµιµότητας.  
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 & 185 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Ανακαλεί την αριθµ. 35/2008 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Βεγορίτιδας, 

λόγω παρέλευσης µεγάλου χρονικού διαστήµατος και µη ολοκλήρωσης του ελέγχου 

νοµιµότητας.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  165/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.6.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας  

Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοικητικών – Οικονοµικών θεµάτων για την 

εξυπηρέτηση του Πολίτη ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Προµογιάννη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο στα όρια της ∆.Ε. Βεγορίτιδας κ. Χ. Βερικούκη 
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