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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 168/2019
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΓΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΣΕΩΝΑ
Σήμερα M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7129/19.4.2019 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 16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

3

Βερικούκης Χρήστος

11

Πέτκος Χρήστος

4

Γιώγας Δημήτριος

12

Ρυσάφης Αντώνιος

5

Δασκάλου Χρήστος

13

Σαμλίδης Μιχαήλ
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6

Δημητριάδης Βασίλειος

14

Σόντρας Ιωάννης

7

Δίου Αναστάσιος

15

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

8

Ζδρου Αικατερίνη

16

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

7

Πασχάλης Αλέξανδρος

2

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

8

Ταμβίσκου Ευτυχία

3

Κούκος Γεώργιος

9

Ταπαζίδης Δημήτριος

4

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

10

Τσιβόγλου Χρήστος

5

Μάρκου Διονύσιος

11

Φουνταλής Μιχαήλ

6

Μουράτογλου Ιωάννης
Η συζήτηση του 15ου θέματος διεκόπη και συνεχίστηκε στο τέλος της
συνεδρίασης, μετά την συζήτηση όλων των υπολοίπων θεμάτων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση
μετά τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.
Ο

Δημοτικός

Σύμβουλος

κ.

Αντώνιος Ρυσάφης

αποχώρησε

από

τη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει το νέο
σχέδιο κανονισμού άρδευσης και δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου
έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος και δεν συμμετείχε στη ψήφισή του,
αλλά και στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου αποχώρησε πριν τη ψήφιση
του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής

Κοινότητας

Έδεσσας

κ.

Πέτρος

Γαλανός

για

τα

θέματα

που

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
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β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
γ. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας
δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
ε. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.
στ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση, έως τη συνέχιση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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 10ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,

έθεσε

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το Σχέδιο του Μνημονίου συνεργασίας
μεταξύ του Δήμου Έδεσσας και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άγρα, το οποίο έλαβαν
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου σε ηλεκτρονική μορφή.
Στη

συνέχεια

δόθηκε

ο

λόγος

στον

Προϊστάμενο

της

Δ/νσης

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης κ.
Δημήτριο Μεταξά, ο οποίος έδωσε τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα, όπως
αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Κατόπιν, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Πέτκο,
ο οποίος ενημέρωσε το σώμα ότι δεν μπορεί να μετάσχει στη συζήτηση του θέματος
και την κατάρτιση της απόφασης και θα απέχει λόγω κωλύματος.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά με την έγκριση υπογραφής του παραπάνω μνημονίου συνεργασίας.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Τη έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Έδεσσας
και του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άγρα για τη συντήρηση και ανάπτυξη του
Κερασεώνα, το σχέδιο του οποίου έχει ως εξής:
«Στην Έδεσσα σήμερα, την …./…../2019 μεταξύ
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Του Δήμου Έδεσσας που εδρεύει στην Έδεσσα, Πέλλας, Πλατείας Αιγών
1 Τ.Κ. 59100 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Δημήτριο
Γιάννου και



Του Αγροτικού Συνεταιρισμού Άγρα με την Επωνυμία «..…» που εδρεύει
στην ΤΚ Άγρα, οδός …..Τ.Κ. ….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
Πρόεδρο

και

Δ/ντα

Σύμβουλο

κ.

…..

καλούμενοι

όλοι

μαζί

«συμβαλλόμενοι» και ο καθένας ατομικά «συμβαλλόμενος»,
λαμβάνοντας υπόψη:


Την υπ’ αριθμ………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας και



Την υπ’ αριθμ………. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Αγροτικού Συνεταιρισμού Άγρα

Συμφωνούν και συναποδέχονται ανεπιφύλακτα τα παρακάτω:
1. Προοίμιο
Με την 20/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας ιδρύθηκε
επιδεικτικό

Αγρόκτημα-Ινστιτούτο

Κερασιάς

με

έδρα

το

Τ.Δ.

Άγρα.

Ο

«Κερασεώνας» βρίσκεται δίπλα στο γήπεδο ποδοσφαίρου του οικισμού. Στο
χώρο αυτό λοιπόν, που είναι περιφραγμένος, έχουν εγκατασταθεί φυτά
διαφόρων ποικιλιών κερασιάς εμβολιασμένων σε διαφορετικά υποκείμενα ενώ
υπάρχει και ένα μεγάλο τμήμα αφύτευτο.

Στόχος (όπως αναγράφεται στον

ΟΕΥ του Δήμου) είναι η παρακολούθηση της εξέλιξης των ποικιλιών, καθώς και
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους, μέσα από συνεργασίες με εξειδικευμένα
εργαστήρια και επιστήμονες. Μπορούν να γίνουν αξιολογήσεις των ποικιλιών
στο μικροκλίμα της περιοχής καθώς και του συνδυασμού ποικιλιώνυποκειμένων. Ακόμη ο χώρος μπορεί να λειτουργήσει ως άτυπη τράπεζα
τοπικού γενετικού υλικού κερασιάς με ότι αυτό συνεπάγεται όπως ευκολία
εξεύρεσης υλικού για πειραματισμό, διατήρηση πολιτιστικής κληρονομιάς.
Σκοπός των προσπαθειών του Δήμου μέσω του κερασεώνα είναι οι παραγωγοί
κερασιών της περιοχής να έχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης άποψης για τις
ποικιλίες και τα υποκείμενα που προτίθενται να καλλιεργήσουν.
Ωστόσο υπάρχουν προβλήματα στην λειτουργία του χώρου. Τα προβλήματα
αυτά αφορούν στην συντήρηση του Κερασεώνα, τις καλλιεργητικές φροντίδες
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που πρέπει να παρασχεθούν στα φυτά και την ανάπτυξη του. Η έλλειψη
προσωπικού και μηχανημάτων καθιστά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη σωστή
συντήρηση με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της υγείας των φυτών και
συνεπώς και του Κερασεώνα ως υποδομή.
2. Αντικείμενο του Έργου
Αντικείμενο του παρόντος μνημονίου συνεργασίας είναι ο καθορισμός των
γενικών όρων συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την
συντήρηση και ανάπτυξη του Κερασεώνα.
3. Συνεργασία
Στα πλαίσια των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που καθορίζονται από τη
συγκεκριμένη συμφωνία, και λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία και την
εξειδίκευση

κάθε

συμβαλλόμενου,

οι

συμβαλλόμενοι

συμφωνούν

στα

παρακάτω:

Ο Δήμος Έδεσσας:
•

Διατηρεί την κυριότητα του Κερασεώνα και των καλλιεργειών του.

•

Θα εισφέρει την τεχνογνωσία του στους τομείς της μελέτης, σχεδιασμού,
οργάνωσης, διεύθυνσης, ανάπτυξης και διαχείρισης γενετικού υλικού,
μεθόδων και συστημάτων καλλιέργειας και άρδευσης.

•

Θα επιβλέπει οποιοδήποτε αλλαγή και έργο πραγματοποιηθεί στον
Κερασεώνα και τις καλλιέργειες του και θα έχει δικαίωμα πρόσβασης σε
μελέτες ή έγγραφα κάθε φύσης (τεχνικά, νομικά, οικονομικά κλπ) που
σχετίζονται με την υλοποίηση τους.

•

Μόνο αυτός έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε:
(1)

Συγκέντρωση και χρήση γενετικού υλικού από τις καλλιέργειες του
Κερασεώνα

(2)

Σε πειράματα με διαφορετικά υποκείμενα και ποικιλίες κερασιάς

(3)

Σε χρήση, παραχώρηση ή/και εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων
οποιονδήποτε τέτοιων πειραμάτων.
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•

Θα συμβάλλει στη διάδοση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων και
μελετών του στους παραγωγούς της περιοχής, μέσω κατάλληλων
διαδικασιών, συνεδρίων, εκδηλώσεων κλπ.

•

Θα επιδιώξει την χρηματοδότηση έργων προς επίτευξη των σκοπών
ίδρυσής του Κερασεώνα από διάφορα προγράμματα, είτε μόνος του ή σε
συνεργασία με άλλα ελληνικά ή ξένα ιδρύματα και οργανισμούς.

•

Αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραχωρήσει ένα στέγαστρο που θα
τοποθετηθεί στον Κερασεώνα.

Ο Α.Σ. Άγρα αναλαμβάνει:
•

Tην εκτέλεση όλων των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης του
Κερασεώνα και του φυτικού του κεφαλαίου (καταπολέμηση ζιζανίων,
λίπανση, άρδευση, κλάδεμα, συγκομιδή καρπών, φυτοπροστασία και κάθε
άλλη φυτοτεχνική εργασία απαραίτητη για τη σωστή ανάπτυξη των
δένδρων).

•

Τη συντήρηση των υποδομών (φράχτης, δίκτυο άρδευσης κλπ).

•

Τη φύτευση με ιδίους πόρους

νέων υποκειμένων ή νέων συνδυασμών

υποκειμένου-ποικιλίας όπως αυτά θα υποδειχθούν από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας καθώς και συμπλήρωση των κενών που
πιθανόν θα προκύψουν.
•

Την τοποθέτηση ενός στεγάστρου που θα παραχωρήσει ο Δήμος Έδεσσας
ώστε να καταστεί περισσότερο λειτουργικός ο χώρος του Kερασεώνα και
να μπορεί να δεχθεί σύντομες επισκέψεις από σχολεία, φοιτητές γεωπονίας
και δενδροκαλλιεργητές.

•

Το κόστος και την τοποθέτηση μιας πόρτας στον Κερασεώνα σε συνεννόηση
με το Δήμο Έδεσσας.

•

Την πώληση της ποσότητας των κερασιών που θα παράγονται στον
Κερασεώνα. Σε περίπτωση που τα χρήματα που θα συγκεντρώσει υπερβούν το
κόστος της συντήρησης του Κερασεώνα αυτά θα μένουν ως αποθεματικό για
την κάλυψη των εξόδων επόμενων ετών ή σε πλήρη συμφωνία με το Δήμο θα
διατίθενται για την εξέλιξη του Κερασεώνα και των σκοπών του.
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4. Πρόσθετες Συνεργασίες
Οι συμβαλλόμενοι μπορούν σε οποιοδήποτε χρόνο, να συμφωνήσουν στην
διεύρυνση του εταιρικού σχήματος με την προσθήκη και ετέρου ή ετέρων
συμβαλλομένων που θα συμφωνήσουν από κοινού ότι μπορούν να συνδράμουν
στην επιτυχή υλοποίηση του έργου.
5. Χρονική Διάρκεια
Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της από τους συμβαλλόμενους και
θα είναι σε ισχύ μέχρι 31-12-2022, εκτός αν διακοπεί λόγω…..
6. Αλλαγή όρων
Για οποιαδήποτε αλλαγή στους όρους αυτής της συμφωνίας απαιτείται κοινή
συμφωνία όλων των μελών και υπογραφή νέου μνημονίου συνεργασίας
7. Εφαρμοστέο Δίκαιο
Επί της παρούσης τυγχάνει εφαρμογής το Ελληνικό Δίκαιο.
Το παρόν μνημόνιο συνεργασίας (MoU) δεν συνδέει τους συμβαλλόμενους με
άλλον έμμεσο ή άμεσο τρόπο. Κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να αποφασίσει να
μην συμμετάσχει τελικά στο Έργο και να μην υπογράψει τις προβλεπόμενες στο
παρών άρθρο συμφωνίες».
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Πέτκος απείχε από τη συζήτηση του
θέματος και τη λήψη της παραπάνω απόφασης λόγω κωλύματος, σύμφωνα με την
παρ. 1, άρθρου 99 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.K.) και της παρ. 6, άρθρου 10 του
Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
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Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν.
3852/2010).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 168/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Βερικούκης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου

Ακριβές απόσπασμα

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,

Έδεσσα 31.5.2019

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης,
Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πέτκος Χρήστος,
Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης Δ. Μεταξά

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης Μ. Σαμλίδη
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