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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  257/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

8. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΗΣ ΣΤΟΝ 

ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 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. 22.215/2.10.2017 (Ορθή 

επανάληψη 4.10.2017) 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Πέτκος Χρήστος 

2 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 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. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

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. 

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

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

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 20.372/14.9.2017 εισήγηση του 

Τµήµατος εσόδων & περιουσίας, η οποία έχει ως εξής:   

«Το Τοπικό Συµβούλιο της Τ.Κ. Πλατάνης µε την µε αριθ. 1/2017 απόφαση του και 

κατόπιν αιτήµατος του ιερέα πατήρ Βυρώζη Ευάγγελου, γνωµοδοτεί θετικά στη 

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων της Τοπικής Κοινότητας, της κουζίνας 
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και της τουαλέτας προκείµενου να χρησιµοποιηθεί ως αίθουσα δεξιώσεων για τις 

ανάγκες του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής  (γεύµατα αγάπης κλπ.) για χρονικό 

διάστηµα 10 ετών. 

Στη παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ. Α’/08-06-2006’) 

«∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» αναφέρεται ότι «Με απόφαση του δηµοτικού ή 

κοινοτικού συµβουλίου, επιτρέπεται να παραχωρείται  δωρεάν η χρήση ακινήτων σε 

άλλα νοµικά πρόσωπα, που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα, η οποία 

είναι κοινωφελής ή προάγει τα τοπικά  συµφέροντ». 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του παραπάνω 

άρθρου και είναι δυνατή η παραχώρηση για χρήση της αίθουσας για της ανάγκες του 

Ιερού Ναού Αγ. Παρασκευής για χρονικό διάστηµα που θα αποφασίσει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Χρήστο 

∆ασκάλου και Ιωάννη Σόντρα προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις σχετικά µε το θέµα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά µε την παραπάνω παραχώρηση. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του 

• το άρθρο 185 του ν. 3463/06  

• το από 07.08.2017 έγγραφο του Ιερέα του Ι.Ν. Αγ. Παρασκευής µε το οποίο ζητείται 

από το ∆ήµο η δωρεάν παραχώρηση αίθουσας  

• τη µε αριθµ. 1/2017 απόφαση του συµβουλίου της Τ.Κ. Πλατάνης 

Αποφασίζει οµόφωνα 

1. Τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων της Τοπικής 

Κοινότητας Πλατάνης (της κουζίνας και της τουαλέτας), συνολικού εµβαδού 

130,52 τ.µ. στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Πλατάνης, όπως αποτυπώνεται 

στο συνηµµένο σχεδιάγραµµα κι αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας 

απόφασης, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.  

2. Ο σκοπός της παραχώρησης είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών δεξιώσεων του 

Ναού όπως µνηµόσυνα, γεύµατα αγάπης, συνάξεις κ.λπ.  

3. Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των ανωτέρω χώρων γίνεται µε τους 

ακόλουθους όρους: 

α) O Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Πλατάνης θα έχει την ευθύνη της 

καθαριότητας και θα αναλάβει τα λειτουργικά έξοδα, καθώς και τα έξοδα 

αποκατάστασης οποιαδήποτε  ζηµίας ή βλάβης προκύψει από τη χρήση και 

λειτουργία των ανωτέρω χώρων. 
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β) O Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Πλατάνης είναι υποχρεωµένος µετά την 

αποχώρηση του να παραδώσει το ακίνητο στην κατάσταση που το παρέλαβε. 

γ) Απαγορεύεται να πραγµατοποιηθεί στο παραχωρηµένο κατά χρήση ακίνητο 

οποιαδήποτε παρέµβαση ή µετατροπή χωρίς την προηγούµενη συναίνεση του 

∆ήµου. 

δ) Σε περίπτωση που αλλάξει η χρήση του παραχωρηµένου ακινήτου καθ΄ 

οποιονδήποτε τρόπο, αυτό θα επιστραφεί στη δικαιοδοσία του ∆ήµου Έδεσσας. 

ε) Η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης θα ανακληθεί µε όµοια απόφαση εφόσον 

δεν τηρηθούν οι παραπάνω όροι. 

 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινότητας Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  257/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.10.2017 

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, Κούκος 

Γεώργιος,  Μάρκου ∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

 - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

    Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Τµήµα εσόδων & περιουσίας κ. Σ. ∆αµιανίδη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη Τµήµατος εσόδων & περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Ι. Μουράτογλου  
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