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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  285/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

36. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ  

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 27.986/26-10-

2015 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 24 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 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Κούκος Γεώργιος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα   

                               

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 23ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από την αίθουσα 

και δεν συµµετείχε στη συζήτηση του 30ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας καθώς και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα 

που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες 

κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας  

β.  Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης  

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 36ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20/10/2015 εισήγηση του 

Τµήµατος Προγραµµατισµού & Οργάνωσης, η οποία έχει ως εξής: 

«Σχετικά: 

1. Η από 18-9-2015 επιστολή του προέδρου του ∆.Σ. του δικτύου Πόλεων µε 

Λίµνες, η οποία πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο Έδεσσας µε αριθµ. Πρωτ. 

Εισερχοµένου 25449/25-9-2015  

 

Σύµφωνα µε το ανωτέρω σχετικό, στις 5 Οκτωβρίου 2012 συστάθηκε το 

∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες από τους ∆ήµους Αγράφων, Αγρινίου, Αργιθέας, 

∆ωρίδος, Θηβαίων, Καρδίτσας, Λίµνης Πλαστήρα, Μαραθώνος, Ναυπακτίας, 

Ορχοµενού, Σοφάδων και τους ∆ήµους Λάρνακας και Παραλιµνίου και των 

Κοινοτήτων Αλάσσας και Βοροκλήνης της Κύπρου.  

Κοινό στοιχείο των ∆ήµων και Κοινοτήτων που συµµετέχουν στο ∆ίκτυο είναι 

η ύπαρξη φυσικών ή τεχνητών λιµνών στις περιοχές τους, µε γνώµονα τον κεντρικό 

ρόλο που αυτές διαδραµατίζουν στο φυσικό περιβάλλον κάθε ∆ήµου, καθώς και 

στις αντίστοιχες οικονοµίες τους. 

Βασικοί στόχοι του δικτύου είναι: 

• Η ορθή περιβαλλοντική διαχείριση λιµνών και περιβάλλοντος χώρου σε σχέση µε 

το φυσικό, δοµηµένο και ανθρώπινο περιβάλλον 

• Η ένταξη σε Ευρωπαϊκά Προγράµµατα 

• Η δηµιουργία ευρωπαϊκού χάρτη λιµνών 

• Η έρευνα- εκπαίδευση /τηλεεκπαίδευση πολιτών και φορέων για την ποιότητα και 

τη χρήση των υδάτινων πόρων 

• Η Πράσινη ανάπτυξη 

• Η ενδυνάµωση της ευρωπαϊκής συνείδησης 

• Η καθιέρωση Βραβείου Ορθής ∆ιαχείρισης Λιµνών 

 

Οι παραπάνω στόχοι µπορούν να επιτευχθούν µε: 

• Συντονισµένη προσπάθεια για την κατανόηση των προβληµάτων που επιφέρει η 

κλιµατική αλλαγή, η ανταλλαγή καλών πρακτικών στη διαχείριση των υδάτινων 

πόρων µε έµφαση στην πράσινη ανάπτυξη 
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• Γόνιµη συνεργασία των µελών του δικτύου στον πολιτιστικό, κοινωνικό και 

οικονοµικό τοµέα µέσω ευρείας ανταλλαγής και διακίνησης ανθρώπινου 

δυναµικού, µέσω πληροφοριών, ιδεών και συγκεκριµένων δράσεων που θα 

κατατείνουν στη διάχυση της γνώσης για τις συνέπειες που επιφέρει η κλιµατική 

αλλαγή και οι κίνδυνοι από την υπερεκµετάλλευση των φυσικών πόρων 

• Αξιοποίηση προγραµµάτων και ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας στο διεθνή, 

κυρίως ευρωπαϊκό, χώρο µε παράλληλη συµµετοχή - εκπροσώπηση του 

«∆ικτύου» σε διεθνείς οργανισµούς και «Fora» 

• Ανταλλαγή εµπειριών για τη βελτίωση της λειτουργίας, απόδοσης, 

αποτελεσµατικότητας και ποιότητας των υπηρεσιών των µελών του ∆ικτύου, 

αναφορικά µε τους Ο.Τ.Α. και την «Κοινωνία των Πολιτών». 

 

Σύµφωνα µε το καταστατικό Σύστασης της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας 

«∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες»  

• Ο ρόλος του ∆ικτύου θα είναι συντονιστικός και τα µέλη του θα διατηρούν 

την αυτονοµία τους ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης τόσο στην 

επικράτεια του κράτους στο οποίο ανήκουν όσο και στο εξωτερικό.  

• Έδρα του ∆ικτύου είναι η έδρα του ∆ήµου ∆ωρίδος 

• Οι ετήσιες εισφορές των µελών καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να αποφασίσει για τη συµµετοχή του ∆ήµου 

Έδεσσας στο εν λόγω ∆ίκτυο σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται αναλυτικά 

στο Καταστατικό ίδρυσής του». 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών του δηµοτικού Συµβουλίου το 

καταστατικό ίδρυσης του ∆ικτύου Πόλεων µε Λίµνες. 

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 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  

 Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στο ∆ίκτυο Πόλεων µε Λίµνες, 

σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται αναλυτικά στο Καταστατικό ίδρυσής του και 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  285/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/11/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, 

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονοµικής ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αναπλ. Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. Γ. ∆ιγγόλη 
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