
 1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  262/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

28. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 222/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ν. ΠΕΛΛΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. 

ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ» 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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

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

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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

συνεδρίαση. 
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 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 28ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το µε αριθµ. πρωτ. 6700/15-11/16.6.2016 

έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Πέλλας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Σας γνωρίζουµε ότι από την Υπηρεσία µας καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους 

πραγµατοποιούνται τακτικές – επαναλαµβανόµενες εκπαιδεύσεις συντήρησης του 

αστυνοµικού προσωπικού σε θέµατα αυτοάµυνας – αυτοπροστασίας και 

σκοποβολής, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διαταγές του Αρχηγείου Ελληνικής 

Αστυνοµίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για τη διάθεση του οικοπέδου που 

χρησιµοποιεί το Σωµατείο Πρακτικής Σκοποβολής Ν. Πέλλας και λειτουργεί νόµιµα στην 

αγροτική περιοχή «ΜΠΡΕΣ» του Τοπικού ∆ιαµερίσµατος Μεσηµερίου ∆. Έδεσσας κάθε 

Τετάρτη και Παρασκευή κατά τις ώρες 08:00 – 14:00, χωρίς να κάνουµε χρήση των 

εγκαταστάσεων του Σωµατείου, καθώς θα χρησιµοποιούνται υλικά (πυροµαχικά, 

στόχοι κτλ) της Υπηρεσίας µας. 

Σηµειώνεται ότι τα προβλεπόµενα µέτρα ασφάλειας κατά τις ως άνω ηµέρες και 

ώρες θα λαµβάνονται µε µέριµνα της υπηρεσίας µας. 

Παρακαλούµε για έγκριση». 

Στη συνέχεια ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το µε αριθµ. πρωτ. 

631/23.9.2016 έγγραφο του Σωµατείου πρακτικής σκοποβολής Ν. Πέλλας, το οποίο 

έχει ως εξής: 

«Αξιότιµοι κύριοι σε απάντηση του εγγράφου µε αριθµό πρωτοκόλλου 

16040/05-08-2016 σας γνωρίζουµε ότι; 

Το οικόπεδο που ζητά η ∆. Αστυνοµίας προς διάθεση και που ανήκει στον 

∆ήµο Έδεσσας και παραχωρήθηκε στο σωµατείο µας προς χρήση για 25 χρόνια, δεν 

είναι απλώς ένα οικόπεδο αλλά πιστοποιηµένο σκοπευτήριο µε εγκαταστάσεις που 

έγιναν µε έξοδα των µελών, αθλητών του σωµατείου και που χρησιµοποιούνται για το 

σκοπό του αθλητικού σωµατείου µε άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια 

Κεντροδυτικής Μακεδονίας και την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού και η οποία άδεια 
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απαγορεύει την είσοδο σε όσους δεν κατέχουν αθλητική ταυτότητα σκοπευτή από την 

Σκοπευτική Οµοσπονδία. 

Για τους παραπάνω λόγους και µε οµόφωνη απόφαση το διοικητικό 

συµβούλιο του Σωµατείου Πρακτικής Σκοποβολής Ν. Πέλλας δεν επιτρέπει την 

παραχώρηση της αθλητικής εγκατάστασης (ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ) στην ∆ιεύθυνση 

Αστυνοµίας Πέλλας για την εκπαίδευση του προσωπικού της διότι δεν µπορεί να γίνει 

χρήση ιδιωτικού σκοπευτηρίου από σώµατα ασφαλείας. 

Η ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Πέλλας διαθέτει παραχωρηµένο χώρο από το 

Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας για την εκπαίδευσή της σε στρατιωτικό πεδίο 

βολής όπως όλες οι ∆ιευθύνσεις Αστυνοµίας ανά την Ελληνική επικράτεια και ποτέ δεν 

έχει ζητηθεί από το αρχηγείο χρήση σκοπευτηρίου που ανήκει σε αθλητικό σωµατείο». 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού  Συµβουλίου έδωσε το λόγο 

στον Πρόεδρο του Σωµατείου Πρακτικής Σκοποβολής Ν. Πέλλας κ. Παναγιώτη 

Σαµουηλίδη καθώς και στον εκπρόσωπο της ∆ιεύθυνσης Αστυνοµίας Πέλλας κ. 

Ιωάννη Σιβένα, οι οποίοι έδωσαν τις απαραίτητες διευκρινήσεις και απάντησαν σε 

ερωτήµατα των µελών του δηµοτικού Συµβουλίου,  όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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

Βερικούκη, Μιχαήλ Φουνταλή και Ιωάννη Σόντρα, προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

Ακολούθως ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου πρότεινε να µη ληφθεί καµία 

απόφαση και να βρεθεί µία κοινά αποδεκτή λύση. 

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

σχετικά µε την αναβολή συζήτησης του θέµατος. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 

222/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 

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  

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέµατος. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόµενος Πρόεδρος 

της Τοπικής Κοινότητας Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  262/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  19.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- ∆/νση Αστυνοµίας Πέλλας κ. Π. Περδικάτση 

- Σωµατείο πρακτικής σκοποβολής Ν. Πέλλας κ. Παναγιώτη Σαµουηλίδη 

 

 


