
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  49/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΚ∆ΙΚΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ. 81/2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΜΕ ΘΕΜΑ «ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΙΣΟΡΤΣΙ 

ΣΤΑ Ο.Τ. 408, 408α, 419, 420 ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 

ΣΥΝΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ 

Ε∆ΕΣΣΑ»  

 

 Σήµερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  
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3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

       ΑΠΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

αν και κλήθηκε νόµιµα 

 Χατζόγλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε 

νόµιµα.  

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόµιµα: 1.Άρνισσας κ. Κυριάκος 

Χατζηγεωργούδης, 2.Περαίας κ. Θεµιστοκλής Καρυδόπουλος.  

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 και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην υπάλληλο του τµήµατος Πολεοδοµίας κα Λεµονιά Γκουβά, η οποία έθεσε υπόψη 

των µελών την εισήγηση της υπηρεσίας της, η οποία έχει ως εξής: 

    «Με το αρ.Φ917/100/6-6-2014 έγγραφο της, η ∆ΕΗ εξέφρασε την ένστασή της για την 

αρ.81/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού συµβουλίου Έδεσσας σχετικά µε την έγκριση 

πολεοδοµικής µελέτης στα ΟΤ407 και422, στο βαθµό που αφορά την ιδιοκτησία της ∆ΕΗ 

και τον χαρακτηρισµό της ως χώρο Πρασίνου, εξαιτίας του γεγονότος ότι η περιοχή 

εντάσσεται στη ζώνη πληµµύρας του Εδεσσαίου ποταµού και αποτελεί εν δυνάµει ζώνη 

εκτέλεσης αντιπληµµυρικών έργων. Με το αρ.503/2-12-2014 έγγραφό µας, αποστείλαµε 

ερώτηµα στη ∆ΕΗ ζητώντας να µας διευκρινίσει τους λόγους της ένστασης εφόσον έχει 

ήδη οριοθετηθεί και διευθετηθεί η κοίτη του Εδεσσαίου, ποια έργα υπολείπονται για την 

αντιπληµµυρική προστασία της πόλης και σε τι παρεµποδίζει ο χαρακτηρισµός των εν 

λόγω εκτάσεων ως χώροι πρασίνου. Παρά το γεγονός ότι δόθηκε προθεσµία 15 ηµερών 

για την απάντηση του εγγράφου (υπήρξε τηλεφωνική επιβεβαίωση ότι το παρέλαβαν) 

µέχρι σήµερα δεν είχαµε καµία απάντηση. 

   Με το αρ.2255/17-2-2015 έγγραφό του το Γραφείο Μελετών που έχει αναλάβει την 

σύνταξη της Πολεοδοµικής µελέτης για την περιοχή Κισόρτσι του ∆ήµου Έδεσσας µας 

απέστειλε την άποψή του για την ένσταση της ∆ΕΗ . Στο παρακάτω παράρτηµα το οποίο 

αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησης εκτίθενται αναλυτικά α)οι απόψεις των 

µελετητών κάνοντας εν µέρει δεκτή την ένσταση και προτείνονται δύο πιθανές λύσεις 

τροποποιώντας το αρχικό σχέδιο και β)οι απόψεις της υπηρεσίας µας. 

 

ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Ενίσταται κατά του χαρακτηρισµού των ιδιοκτησιών της στα Ο.Τ. 407 και 422 ως 

χώρων πρασίνου, καθώς όπως αναφέρει η εν λόγω έκταση εντάσεται στη ζώνη 

πληµµύρας του Εδεσσαίου και αποτελεί εν δυνάµει ζώνη εκτέλεσης 

αντιπληµµυρικών έργων. 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 

Στην µελέτη διευθέτησης και οριοθέτησης του π. Εδεσσαίου και του χ. Κισόρτσι 

(Υδραυλική Μελέτη), η οποία συντάχθηκε στα πλαίσια της µελέτης 

«Κτηµατογράφηση περιοχής επέκτασης στην τοποθεσία Κισόρτσι – Ανασύνταξη 

Πολεοδοµικής Μελέτης Επέκτασης – Πράξη Εφαρµογής και Υδραυλική Μελέτη 

(Προκαταρκτική και Οριστική Μελέτη) για τη διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέµατος 

στο Κισόρτσι», διερευνήθηκαν αναλυτικά τα δυνητικά πληµµυρικά φαινόµενα στην 

περιοχή µεταξύ της ∆.Α. Αγρα, της περιοχής Κισόρτσι και της πόλης της Έδεσσας.  

Με βάση τα συµπεράσµατα της Υδραυλικής Μελέτης διατυπώνονται οι ακόλουθες 

παρατηρήσεις σχετικά µε την ένσταση της ∆ΕΗ στην υπό εξέλιξη Πολεοδοµική 

Μελέτη: 

 

Α. O.T. 407  

Στο Ο.Τ. 407 συµµετέχει η ιδιοκτησία της ∆ΕΗ µε κτηµ. αρ. 0106001. 

Στο ανατολικό τµήµα της έκτασης που καταλαµβάνει το Ο.Τ. 407 υπάρχουν έργα 
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ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

της ∆ΕΗ που εξυπηρετούν την αντιπληµµυρική προστασία της πόλης. 

Συγκεκριµένα, η προερχόµενη από τη ∆.Α. παροχή καταλήγει στην περιοχή 

"Κιουπρί" όπου ο οµώνυµος διανοµέας διανέµει την παροχή προς τα κανάλια της 

πόλης και τη διώρυγα Χαλιµά (βόρεια διακλάδωση).  Τα δύο αυτά έργα µπορούν να 

παραλάβουν µέγιστη συνολική παροχή περί τα 25 m3/s, για το λόγο αυτό η ∆ΕΗ 

έχει κατασκευάσει υπόγεια σύνδεση του π. Βόδα µε τον χ. Ντερέκι µε δυνατότητα 

παροχέτευσης, κατά τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, 40 m3/s (υπό 

πίεση).  Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η ανάγκη αντιπληµµυρικής προστασίας της 

πόλης αφού ο π. Βόδας µπορεί να φέρει µέγιστη πληµµυρική παροχή 62 m3/s κατά 

τη µελέτη. Τα έργα της ∆ΕΗ διέρχονται υπόγεια από το ανατολικό τµήµα του Ο.Τ. 

407 και εποµένως είναι εύλογο το ενδιαφέρον της ∆ΕΗ για τη συγκεκριµένη 

ιδιοκτησία της. 

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και δεδοµένου ότι η ∆ΕΗ δεν είχε υποβάλλει 

ένσταση σε παλαιότερη Πρόταση του Β1 Σταδίου της Πολεοδοµικής Μελέτης 

(παραδόθηκε στον ∆ήµο Έδεσσας τον Μάιο του 2011), στην οποία τµήµα της 

ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ µε κτηµ. αρ. 0106001 συµµετείχε στον χώρο πρασίνου του 

Ο.Τ. 407, ενώ το τµήµα στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπληµµυρικά έργα της 

∆ΕΗ παρέµενε εκτός σχεδίου, προτείνονται οι ακόλουθες δύο λύσεις: 

•  Στην πρώτη λύση, επανέρχεται η πρόταση του Β1 Σταδίου, όπως παραδόθηκε 

τον Μάιο του 2011, µε ορισµένες µικρές τροποποιήσεις, δηλαδή τµήµα της 

ιδιοκτησίας της ∆ΕΗ συµµετεχει στο χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 407 ενώ το τµήµα 

στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπληµµυρικά έργα της ∆ΕΗ παραµένει εκτός 

σχεδίου. 

• Στην δεύτερη λύση, ο χώρος πρασίνου στο Ο.Τ. 407 παραµένει όπως και στην 

πρώτη λύση, ενώ το τµήµα στο οποίο κατασκευάστηκαν τα αντιπληµµυρικά έργα 

της ∆ΕΗ εντάσσεται στο σχέδιο ως χώρος ∆ΕΗ. 

 

Β. O.T. 422 

Στο Ο.Τ. 422 συµµετέχει η ιδιοκτησία της ∆ΕΗ µε κτηµ. αρ. 0106010. 

Το Ο.Τ. 422 καταλαµβάνει τον χώρο αµέσως κατάντη του διανοµέα “Κιουπρί” 

µεταξύ των δύο διωρύγων που οδηγούν την πληµµυρική παροχή στη διώρυγα 

Χαλιµά και τα κανάλια της πόλης (νότια διακλάδωση) και της οδού Ιουστανιανού.  

Στον χώρο λειτουργεί σήµερα αναψυκτήριο. Το συγκεκριµένο Ο.Τ.422 δεν φαίνεται 

να χρησιµεύει µε κάποιο τρόπο στην αντιπληµµυρική προστασία της πόλης και δεν 

είναι σαφές για ποιο λόγο τµήµα του δεν µπορεί να χαρακτηριστεί ως χώρος 

πρασίνου.  

 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω προτείνεται η διατήρηση του χώρου πρασίνου 

στο Ο.Τ. 422. Θα ήταν σκόπιµο, όµως, να ζητηθούν περαιτέρω διευκρινίσεις από τη 

∆ΕΗ για την αντίρρησή της στον χαρακτηρισµό του χώρου πρασίνου του Ο.Τ.422.  
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ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

Τέλος, επισηµαίνεται ότι τα έργα της ∆ΕΗ που επιτρέπουν τη σύνδεση του 

π. Βόδα µε τον χ. Ντερέκι ολοκληρώθηκαν µετά την εκπόνηση της οριστικής 

µελέτης διευθέτησης του π. Βόδα (2002-2003), στην οποία βέβαια λήφθηκαν 

υπόψη, όµως τα κατασκευασθέντα έργα δεν έχουν αποτυπωθεί στα 

υπόβαθρα της µελέτης. Έτσι, στην περιοχή που προτείνεται ο χώρος 

πρασίνου του Ο.Τ. 408β έχει κατασκευαστεί τεχνικό έργο υπερχείλισης. Η 

Οµάδα Μελέτης προτείνει την εξαίρεση από το σχέδιο της περιοχής του 

κατασκευασµένου τεχνικού έργου υπερχείλισης, δηλαδή την κατάργηση του 

χώρου πρασίνου του Ο.Τ. 408β. Αντιθέτως, ο χώρος παιδικής χαράς στο 

Ο.Τ. 408α 
προτείνεται να διατηρηθεί (βλ. Λύση 1 και Λύση 2). 

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ 
Προτείνεται εν µέρει η αποδοχή της ένστασης ως προς τον χώρο πρασίνου του 

Ο.Τ. 407 και απορριπτεται ως προς τον χώρο πρασίνου του Ο.Τ. 422. 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

Μετά από εκ νέου εξέταση του θέµατος και αυτοψία στο χώρο των ΟΤ 407 και 422 

στον οποίο αναφέρεται η ένσταση αλλά και του ΟΤ408β προτείνουµε : 

α)την κατάργηση του ΟΤ408 β εφόσον σήµερα µετά το τεχνικό έργο της 

αντιπληµµυρικής προστασίας στην µεγαλύτερη έκτασή του δεν υφίσταται 

(διεύρυνση της κοίτης για τεχνικούς λόγους) 

β)την απόρριψη της ένστασης όσον αφορά τα ΟΤ 407 και 422 διότι µετά την 

οριοθέτηση, τη διευθέτηση της κοίτης και την σύνδεση του αγωγού εκτόνωσης που 

διοχετεύει τα νερά σε περίπτωση ανάγκης στο ρέµα Ντερέκι θεωρούµε ότι έχουν 

ολοκληρωθεί τα έργα της αντιπλυµυρρικής προστασίας. Σε κάθε περίπτωση 

προτείνουµε να επισηµανθεί στη µελέτη η θέση του αγωγού που διέρχεται το 

ΟΤ407 και να προταθούν µέτρα προστασίας του αγωγού (απαγόρευση 

οικοδόµησης , απάγόρευση ή επιλογή φύτευσης πάνω από αυτόν και σε απόσταση 

από αυτόν ώστε το ριζικό συστηµα των δέντρων να µη δηµιουργήσει προβλήµατα, 

κλπ) και να συµπεριληφθεί στις επιτρεπόµενες χρήσεις- εργασίες στο ΟΤ  

κατασκευής κάθε έργου υποδοµής, είτε αφορά της αντιπλυµυρική προστασία της 

πόλης είτε όχι, κατασκευασµένα από αρµόδιους φορείς.  

 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
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ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

 

Αρχική πρόταση 

 

ΑΔΑ: 6Ξ9ΠΩΡΠ-ΖΧΟ



 7 

ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

Λύση 1 
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ΚΩ∆.ΑΡ.  

ΚΤΗΜ/ΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΝΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΑΡ.ΠΡΩΤ. 

503/11-6-2014 0106001 και 

0106010 
∆ΕΗ Α.Ε. 

 

Λύση 2 

 

 

 

 

Μετά από τα παραπάνω 
εισηγούµαστε 

την απόρριψη της ένστασης της ∆ΕΗ και κατάργηση του ΟΤ408β για τους λόγους που 
αναφέρθηκαν παραπάνω». 

Στη συνέχεια η  κα Γκουβά απάντησε σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο λόγος δόθηκε 
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διαδοχικά στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Όπως είχαµε 

τοποθετηθεί επανειληµµένα στο ζήτηµα της οικοπεδοποίησης της περιοχής «Κισόρτσι», 

είµαστε αντίθετοι µε το ζήτηµα αυτό. Εκ των πραγµάτων καταλαβαίνετε ότι το να 

τοποθετηθούµε πάνω στο ζήτηµα της ένστασης, την οποία έχει κάνει, στη διαδικασία 

της οικοπεδοποίησης και της εφαρµογής του σχεδίου, η ∆ΕΗ, δεν έχει νόηµα. Επί της 

ουσίας, πραγµατικά είµαστε αρνητικοί. Εκ των πραγµάτων έχουν ολοκληρωθεί οι 

αντιπληµµυρικές εγκαταστάσεις στην περιοχή. Μελέτες έχουν γίνει υδραυλικού 

προσδιορισµού της δυνατότητας που έχει η λεκάνη απορροής για να δηµιουργήσει 

πληµµυρικές συνθήκες στην περιοχή κι έχουν εκτελεσθεί όλα τα έργα, έχει αποστεί από 

την περιοχή του «Κισόρτσι» η ∆ΕΗ της περιοχής κατάκλισης ως χώρου δεξαµενής που 

είχε, γιατί µε τα έργα εξυπηρετούνται πλέον οι ανάγκες της περιοχής, άρα λοιπόν δεν 

υφίσταται τέτοιο θέµα. Επί της ουσίας πραγµατικά πρέπει να απορριφθεί η ένσταση 

και να µην περιµένουµε τίποτα στην κυριολεξία. Αλλά για το θέµα αυτό, αλλά και για 

λόγους συνέχειας και συνέπειας πάνω στο ζήτηµα, παρόντες είµαστε, εσείς 

αποφασίζετε, ακολουθήστε τη διαδικασία.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Τα δύο 

υδροηλεκτρικά της ∆ΕΗ καλώς ή κακώς είναι ένα σώµα µε την πόλη της Έδεσσας και 

πρέπει να τα διεκδικήσουµε, θα πρέπει να τα διαχειριζόµαστε εµείς. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Εγώ δεν είχα 

συµφωνήσει µε την επέκταση του «Κισόρτσι», γιατί δεν προβλέπονταν ο αναγκαίος 

χώρος, που θεωρούσαµε εµείς αναγκαίο, όσον αφορά το πράσινο. Γι΄αυτό δεν είχα 

συναινέσει στην επέκταση, οπότε δεν συµµετέχω στη ψηφοφορία.  

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των 

άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010 καθώς και την αριθµ. 81/2014 

απόφαση ∆.Σ. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Την απόρριψη της ένστασης της ∆ΕΗ και την κατάργηση του Ο.Τ. 408β για τους 

λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Κυανίδου – Φράγκου, Γεώργιος Παρθενόπουλος, Γεώργιος Κούκος, ∆ιονύσιος 
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Μάρκου, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Χρήστος Πισλίνας 

και Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω 

απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  49/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18/3/2015 

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, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-  ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κα Λ. Γκουβά 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 
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