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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  342/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015 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. 32.561/17-12-2015 

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

 

      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πέτκος Χρήστος  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Μουράτογλου Ιωάννης  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Πασχάλης Αλέξανδρος   

                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Κούκος Γεώργιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 8 Μάρκου ∆ιονύσιος 

4 Ζδρου Αικατερίνη  9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση µετά 

τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Ο Κανονισµός λειτουργίας του ∆ηµοτικού Λαχανόκηπου ∆ήµου Έδεσσας  

προβλέπει στο άρθρο 18 τη συγκρότηση τριµελούς επιτροπής µε απόφαση 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, η διάρκειά της ορίζεται για ένα έτος, θα αποτελείται από 

∆ηµοτικούς Υπαλλήλους και το αντικείµενο της  θα είναι: 

• Εξεύρεση πόρων για τις αναγκαίες κατασκευές  από το ∆ήµο (κιόσκι 

ανάπαυσης, καθιστικών, αρδευτικού δικτύου, περίφραξης, πίνακα 

ανακοινώσεων κλπ). 

• Ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και παραλαβή αιτήσεων 
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• Επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη φάση του σχεδιασµού 

και υλοποίησης 

• Η σύνταξη εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και 

• Καθορισµός των δικαιούχων ανά έτος. 

• Απαλλαγή οικογενειών δηµοτών (πολύτεκνοι κλπ) από την υποχρέωση 

καταβολής του συµβολικού τιµήµατος για την παραχώρηση της έκτασης 

Προτείνω ως µέλη της παραπάνω επιτροπής, για το έτος 2015,  τους εξής 

δηµοτικούς υπαλλήλους: 

• τον Γεώργιο Σαµαρέντση ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Μεταξά 

• τον Νίκο Ουζούνη ως µέλος µε αναπληρώτρια την Ελένη Ψυχογιού 

• τον Χρήστο Τζιµπιλή ως µέλος µε αναπληρωτή τον Γρηγόριο ∆ιγγόλη 

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  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Συγκροτεί τριµελή επιτροπή ∆ηµοτικού λαχανόκηπου, για το έτος 2016, η οποία 

αποτελείται από τους εξής ∆ηµοτικούς υπαλλήλους: 

• τον Γεώργιο Σαµαρέντση ως Πρόεδρο µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Μεταξά 

• τον Νίκο Ουζούνη ως µέλος µε αναπληρώτρια την Ελένη Ψυχογιού 

• το Χρήστο Τζιµπιλή ως µέλος µε αναπληρωτή τον Γρηγόριο ∆ιγγόλη 

 

Αντικείµενο της παραπάνω επιτροπής θα είναι τα εξής: 

• Εξεύρεση πόρων για τις αναγκαίες κατασκευές  από το ∆ήµο (κιόσκι 

ανάπαυσης, καθιστικών, αρδευτικού δικτύου, περίφραξης, πίνακα 

ανακοινώσεων κλπ). 

• Ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων και παραλαβή αιτήσεων 

• Επίλυση των προβληµάτων που προκύπτουν κατά τη φάση του σχεδιασµού 

και υλοποίησης 

• Η σύνταξη εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καθώς και 

• Καθορισµός των δικαιούχων ανά έτος. 

• Απαλλαγή οικογενειών δηµοτών (πολύτεκνοι κ.λπ.) από την υποχρέωση 

καταβολής του συµβολικού τιµήµατος για την παραχώρηση της έκτασης 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  342/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  5.1.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Οριζόµενους υπαλλήλους 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας κ. Γ. 

Σαµαρέντση 

- Αντιδήµαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Χ. Πέτκο  
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