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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  41/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ 

ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΑΡΥ∆ΙΑΣ 

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 16.00΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 1.790/26-1-

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

       ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της 

Τοπικής Κοινοτήτας Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης, για το 5ο θέµα της ηµερήσιας 

διάταξης.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Γαλανός 

Πέτρος κι ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Καρυδιάς, αν και κλήθηκαν νόµιµα.  

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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία 

κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και πρότεινε να 

συζητηθούν σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και για την εύρυθµη λειτουργία των 

υπηρεσιών του ∆ήµου, τα θέµατα: 1.«Αποδοχή της απόφασης ένταξης του έργου 

µε τίτλο ¨Προµήθεια και εγκατάσταση οργάνων παιδικών χαρών – ελαστικών 

πλακιδίων ασφαλείας και υπαίθριων οργάνων γυµναστικής¨ στο χρηµατοδοτικό 

πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015¨», 2.«3η 

Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2015» και 3.«Αποδοχή 
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χρηµατοδότησης για την αντιµετώπιση έκτακτου εκλογικού επιδόµατος σε 

υπαλλήλους του ∆ήµου». 

  Το δηµοτικό συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τον λόγο που στην 

εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 

να ληφθεί σχετική απόφαση.  

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 22/1/15 εισήγηση της 

Οικονοµικής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Επειδή  έχει  λήξει  η µίσθωση του αγροτεµαχίου που βρίσκεται  στην Τ.Κ. 

Καρυδιάς και συγκεκριµένα στη θέση <<Μ.ΠΗΓΑ∆Ι >>, το Τοπικό  Συµβούλιο µε την 

αριθµ. 1/2015 απόφασή του αποφάσισε οµόφωνα να εκµισθωθεί εκ νέου  το 

παραπάνω αγροτεµάχιο, συνολικής  εκτάσεως 14.230 τµ., για δέκα πέντε  ( 15 ) 

χρόνια   και µε τιµή εκκίνησης  χίλια ευρώ (1.000,00 € ) ετησίως για όλο το 

αγροτεµάχιο. 

 H παραπάνω δηµοτική έκταση που αποτελεί καλλιεργήσιµη γη, δε 

χρησιµοποιείται από το ∆ήµο ούτε συµβάλλει µε κάποιο τρόπο στην εκπλήρωση 

των αναγκών της τοπικής κτηνοτροφίας, οπότε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει  

να αποφασίσει αν θα προβεί στην µίσθωσή  του  εκ νέου  και αν ναι, να   

αποφασίσει αν θα ασκήσει τις αρµοδιότητες  της παρ. ε του άρθρου 72 του 

Ν.3852/2010». 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε 

διαδοχικά στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης, ανέφερε τα εξής: 

Συζητούσαµε πιο πριν µε τον Πρόεδρο του Αγροτικού Συν/µού Καρυδιάς ο οποίος 

Συν/µός ενδιαφέρεται ένα κοµµάτι 4 στρ. περίπου να το αγοράσει σε 

πλειστηριασµό που θα γίνει για κάποιες εγκαταστάσεις που θέλει στο 

συγκεκριµένο σηµείο να κάνει. Μιλήσαµε και µε τον Αντιδήµαρχο και λέει ότι κάτι 
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τέτοιο δεν είναι δυνατό. Μπορούµε να αναβάλουµε το θέµα για να δούνε οι  

υπηρεσίες του ∆ήµου αν γίνεται κάτι τέτοιο;   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος, ανέφερε τα εξής: Επειδή το 

έχω συζητήσει αυτό το θέµα, από τις υπηρεσίες του ∆ήµου µου είπαν ότι δεν 

µπορεί να τεµαχιαστεί το κοµµάτι. Το συζήτησα και µε τον Πρόεδρο του συν/µού 

πολλές φορές, και στο τέλος µου είπε ο ίδιος βγάλε το δηµοπρασία δεν πρόκειται 

να προχωρήσω.  Έχω συζητήσει και µε το 5µελές τους ρώτησα πάρα πολλές 

φορές, ήταν 54 µέλη κι έχουν µείνει 21, δεν τους ενδιαφέρει. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Εγώ ξέρω 

ότι ο Συν/µός ενδιαφέρεται για να κάνει τις εγκαταστάσεις και καταλαβαίνω ότι 

αυτό βάζει ω; θέµα κι ο Βασίλης. Έτσι όπως έρχεται το θέµα φαίνεται ότι έχει 

τελειώσει κάθε επικοινωνία µε τον Συν/µό παρά το γεγονός ότι είχαµε µπει στη 

διαδικασία της παραχώρησης και τώρα οποιοσδήποτε έρχεται και το χτυπάει και 

το παίρνει. Άρα µε την εισήγηση αυτή πλέον τελειώνει η ιστορία του Συν/µού, αυτό 

λες Χρήστο.  Επειδή έχουµε πάρει απόφαση για να το παραχωρήσουµε εγώ θα 

ήθελα για να είµαστε σοβαροί απέναντι και σε µία δοµή ιδιαίτερα σοβαρή για την 

περιοχή όπως είναι ο Συν/µός να έχουµε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

του Συν/µού η οποία θα λέει ¨δεν ενδιαφερόµαστε¨. Σε κάθε περίπτωση δεν 

µπορούµε να προχωρήσουµε σε µία εκµίσθωση µε ανοιχτό το θέµα αυτό. Να το 

πάµε ένα µήνα αργότερα ας φέρουν µία απόφαση ότι δεν ενδιαφέρονται και να 

το µισθώσουµε. Να µην πάρουµε µία απόφαση κάτω από πίεση τέτοια. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος ∆ασκάλου, ανέφερε τα εξής: Το 2008 

είχαµε πάρει απόφαση για παραχώρηση. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ανέφερε τα εξής: Προτείνω να 

αναβληθεί η συζήτηση του θέµατος προκειµένου να γίνει µια αλληλογραφία µε 

τον Συν/µό για να µας φέρουν µέσα στον επόµενο µήνα απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου για το αν ενδιαφέρονται ή όχι.  

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 & 195 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Αναβάλλει τη συζήτηση του θέµατος προκειµένου να γίνει µια 

αλληλογραφία µε τον Συν/µό για να µας φέρουν µέσα στον επόµενο µήνα 

απόφαση ∆ιοικητικού Συµβουλίου για το αν ενδιαφέρονται ή όχι.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  41/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9/2/2015 

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,  

Μάρκου ∆ιονύσιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου 

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο εσόδων & δηµοτικής περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 


