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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 :  58/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

13. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΧΡΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ∆. Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 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  

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 
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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. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου την από 17/2/2015 εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων & ∆ηµοτικής 

περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Η   ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας (∆Η.Κ.Ε.∆.Ε )  µε  την από 

26-11-2014 αίτησή της (αριθµ. πρωτ.35747/26-11-2014)  ζητά  να της παραχωρηθούν  
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κατά χρήση οι χώροι στην περιοχή  Μύλων – Κανναβουργείου – πάρκου Καταρρακτών 

–Γεωπάρκου  Καταρρακτών –Υδρότοπο Άγρα - Βρυτών –Νησίου, για την ανάδειξη, 

προστασία και αξιοποίηση των παραπάνω  περιοχών.  

          Σας γνωρίζω ότι  σύµφωνα µε την παρ. 2 του  άρθρου 185 του Ν.3463/2006  

επιτρέπεται να παραχωρείται δωρεάν  η χρήση ακινήτων σε άλλα νοµικά πρόσωπα 

που ασκούν αποκλειστικά και µόνο δραστηριότητα η οποία είναι κοινωφελής ή προάγει 

τα τοπικά συµφέροντα . 

           Λόγω του ότι  η παραπάνω δηµοτική επιχείρηση έχει όλες τις προϋποθέσεις που 

ορίζει η νοµοθεσία, ο ∆ήµος  έχει την δυνατότητα να παραχωρήσει τα παραπάνω 

δηµοτικά ακίνητα στην επιχείρηση». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Ευάγγελο 

Κυριακού ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την αριθµ. 51/2014 οµόφωνη απόφαση 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., η οποία έχει ως εξής:  

«Θέµα: Αίτηµα παραχώρησης και λειτουργίας χώρων της Περιοχής Μύλων - Κανναβουργείου – 

Πάρκου Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών – Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου από τον 

∆ήµο Έδεσσας προς την ∆Η.ΚΕ.∆Ε. 

 

Σήµερα, Παρασκευή 03 Νοεµβρίου 2014 και ώρα 18:30 στα γραφεία του Πολιτιστικού Κέντρου του 

∆ήµου Έδεσσας συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας, ύστερα από την 874 23/10/2014 πρόσκληση της Προέδρου του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη του ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ 1 & 2 

της Υ.Α. 25027/84, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερησίας διάταξης: 

  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) µελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία (Πρόεδρος) 1. Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 

2. Παπαλαζάρου Ιωάννης (Μέλος) 2. ∆ίου Αναστάσιος (Μέλος) 

3. Ζδρού Αικατερίνη (Μέλος) 3. Ευαγγελίδης ∆ηµήτριος (Μέλος) 

4. Κικίδου Γεωργία (Μέλος)  

5. Μπουρδάνης Γεώργιος (Μέλος)  

6. Χαλκόπουλος Μιλτιάδης (Μέλος)  

7. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)  

8. Χρυσός Μιχαήλ (Μέλος)  

 

Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο ∆ήµαρχος Έδεσσας κ. Γιάννου ∆ηµήτριος ο οποίος  

αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, ο ∆ιευθυντής της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., 

κ. Τακατζόγλου Κωνσταντίνος και ο υπεύθυνος Πολιτιστικού Τουρισµού, Περιβάλλοντος και 

Μηχανοργάνωσης  κ. Κυριακού Ευάγγελος.  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Ζάσκα Αναστασία.   

Η  Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης έδωσε τον λόγο αρχικά στον ∆ήµαρχό Έδεσσας κ. 

Γιάννου ∆ηµήτριο και στην συνέχεια στον προϊστάµενο του τµήµατος Πολιτιστικού Τουρισµού – 

Περιβάλλοντος και Μηχανοργάνωσης κ. Ευάγγελο Κυριακού για την εισήγηση του θέµατος 

 

Ο ∆ήµαρχός Έδεσσας κ. Γιάννου ∆ηµήτριος ανάφερε ότι συµφωνεί καταρχήν µε την ουσία του 

αιτήµατος και ότι ο φορέας της προβολής σε τουριστικό και πολιτιστικό επίπεδο του ∆ήµου Έδεσσας 

πρέπει να είναι η ∆ΗΚΕ∆Ε. Για την ουσιαστική και αποτελεσµατική λειτουργία όλων αυτών θα πρέπει 

να ληφθεί αρχικά η απόφαση παραχώρησης των χώρων και στην συνέχεια µία ολοκληρωµένη 

παρουσίαση του πλάνου των ενεργειών και δράσεων που θα αναπτυχθούν. Βασικό σηµείο θα πρέπει 

να αποτελεί ο παράγοντας της κοστολόγησης όλων των παραπάνω.  

Στην συνέχεια έλαβε τον λόγο ο προϊστάµενος του τµήµατος Πολιτιστικού Τουρισµού – 

Περιβάλλοντος και Μηχανοργάνωσης κ. Ευάγγελος Κυριακού ο οποίος ανάφερε τα παρακάτω:  

«Εισηγητική Έκθεση 
 
Θέµα :  Αίτηµα παραχώρησης και λειτουργίας χώρων της Περιοχής Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου 
Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών – Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου από τον ∆ήµο Έδεσσας 
προς την ∆Η.ΚΕ.∆Ε. 
 
 
Προς Πρόεδρο ∆Σ 
 
Κυρία Πρόεδρε, Μέλη ∆Σ 
 
Σας ενηµερώνουµε για την πρόθεση της ∆ΗΚΕ∆Ε να της παραχωρηθούν για λειτουργία (κατά χρήση 
και όχι κατά κυριότητα) οι χώροι στην περιοχή Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου Καταρρακτών – 
Γεωπάρκου Καταρρακτών – Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου.  
 
Για την λήψη της απόφασης λαµβάνονται υπόψη :  
 

1. Το ΦΕΚ Σύστασης της ∆ΗΚΕ∆Ε (ΦΕΚ/Τ.Β’/332/2009) 
2. Το Στρατηγικό Σχέδιο του δήµου Έδεσσας όπως εγκρίθηκε µε βάση την 334/2012 απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 192, § 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/08.06.2006) «Κύρωση του 

Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», σύµφωνα µε τις οποίες ορίζεται ότι: «Με απόφαση που 
λαµβάνεται … εκ του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου επιτρέπεται η απευθείας 
παραχώρηση χρήσης, εκµίσθωσης δηµοτικών και κοινοτικών ακινήτων στο ∆ηµόσιο, σε άλλους 
Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε επιχειρήσεις των Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και σε οργανισµούς και επιχειρήσεις 
κοινής ωφέλειας, καθώς και σε συνεταιρισµούς για την ικανοποίηση των αναγκών τους» 

4. Αίτηµα παραχώρησης και λειτουργίας χώρων Περιοχής Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου 
Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών από τον ∆ήµο Έδεσσας προς την ∆Η.ΚΕ.∆Ε. / 
Πρόσκληση 23.10.2014 Αρ.Πρωτ.874 

 
 
Γενικές Παρατηρήσεις 
 
Με το σχέδιο απόφασης επιδιώκεται η σταδιακή έναρξη της ενιαίας λειτουργίας στην περιοχή Μύλων - 
Κανναβουργείου – Πάρκου Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών – Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-
Νησίου µε σκοπό την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση των χώρων και της περιουσίας του ∆ήµου 
Έδεσσας προς όφελος των πολιτών. 
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Ο ∆ήµος Έδεσσας διατηρεί την κυριότητα και την τελική ευθύνη για οποιεσδήποτε επιµέρους δοµικές 
αλλαγές όπως επίσης διατηρεί το δικαίωµα υλοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών Προγραµµάτων.  
 
Ήδη ο ∆ήµος Έδεσσας έχει ολοκληρώσει τα τελευταία χρόνια 2 ευρωπαϊκά προγράµµατα από τα οποία 
έχει προκύψει εξοπλισµός και παρεµβάσεις οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν από την 
∆ΗΚΕ∆Ε για την επίτευξη των καταστατικών της σκοπών για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση 
της περιοχής: 

1. Οι δρόµοι της Γαστρονοµίας του Καϊµάκτσαλάν  
2. Ψηφιακό Ταξίδι στις υδάτινες διαδροµές 

 
Θεωρούµε ότι η ανεξέλεγκτη πρόσβαση και η χρήση των δηµοτικών χώρων είναι αιτία για τον κίνδυνο 
υπερεκµετάλλευσης που διατρέχει το σύνολο της περιοχής Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου 
Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών - Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου από ένα µεγάλο αριθµό 
επισκεπτών, την ανεξέλεγκτη πρόσβαση στο χώρο κυρίως κατά την διάρκεια της νύχτας καθώς και την 
ύπαρξη παρεµπορίου που µεταβάλλεται εποχικά δηµιουργώντας ανάγκη για ελεγχόµενη πρόσβαση 
στο αξιοθέατο µε όρους µοναδικότητας. 
 
Ενηµερώνουµε ότι το σύµπλεγµα / δέλτα του Εδεσσαίου Ποταµού που δηµιουργεί την ζώνη των 
Καταρρακτών αντίθετα µε τους περισσότερους καταρράκτες, βάσει διδακτορικής διατριβής, κινείται 
µπροστά και όχι προς τα πίσω όπως συνήθως συµβαίνει. Επιπλέον, σηµειώνουµε, ότι πρόκειται για 
Καταρράκτες που βρίσκονται στο κέντρο µιας πόλης κάτι που συνιστά µοναδικότητα σε παγκόσµιο 
επίπεδο. 
 
 
Καταστατική Λειτουργία ∆ΗΚΕ∆Ε 
 
Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Έδεσσας είναι ένα Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου µη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αναπτύσσει µη κερδοσκοπική δραστηριότητα εκ του σκοπού της όπως 
ορίζεται στο ΦΕΚ σύστασης (ΦΕΚ/Τ.Β’ /332/2009).  
 
Από τις καταστατικές τους διατάξεις, τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νοµικά πρόσωπα δεν 
πραγµατοποιούν διανοµή κερδών. Λειτουργούν µε τις αρχές της εξυπηρέτησης του σκοπού τους. 
∆ηλαδή, όλα τα έσοδα (κέρδη), που έχουν χρησιµοποιούνται για την ευόδωση των σκοπών τους. Τα 
κέρδη προορίζονται πάντα για το σκοπό για τον οποίο συστάθηκαν και η ωφέλεια σε κάθε περίπτωση 
επεκτείνεται σε κοινωνικές οµάδες ωφελουµένων ανάλογα µε το καταστατικό τους χαρακτήρα 
 
Τα νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα έχουν όλες τις υποχρεώσεις που έχουν και οι 
επιτηδευµατίες έναντι της φορολογικής αρχής. Κάνουν έναρξη εργασιών στην ∆.Ο.Υ., λαµβάνουν ΑΦΜ 
και το χρησιµοποιούν για όλες τις οικονοµικές τους συναλλαγές, τηρούν βιβλία, εκδίδουν στοιχεία κλπ 
 
Για την ∆ΗΚΕ∆Ε προβλέπονται µε βάση το ισχύον καταστατικό, µεταξύ άλλων και οι εξής δράσεις οι 
οποίες συνδέονται άµεσα µε το αίτηµα  : 
 
…… 
Α.2 Παιδείας, Πολιτισµού και Αθλητισµού, και συγκεκριµένα: 
Η εφαρµογή πολιτικών για την ανάδειξη και προστασία του τοπικού πολιτισµού, η προβολή των 
πολιτιστικών αγαθών και των σύγχρονων πολιτιστικών έργων που παράγονται σε τοπικό επίπεδο, µε 
τη λειτουργία 
πολιτιστικών και πνευµατικών κέντρων, µουσείων, πινακοθηκών, κινηµατογράφων και θεάτρου, 
φιλαρµονικών και σχολών διδασκαλίας µουσικής, σχολών χορού, 
ζωγραφικής, γλυπτικής, κ.λπ. καθώς και η µελέτη και εφαρµογή πολιτιστικών προγραµµάτων. 
− Η προστασία µουσείων, µνηµείων, σπηλαίων, καθώς και αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων της 
περιοχής και των εγκαταστάσεων αυτών τα οποία ανήκουν ή 
παραχωρούνται στο ∆ήµο Έδεσσας. 
− Η επισκευή, συντήρηση και αξιοποίηση παραδοσιακών και ιστορικών σχολικών κτιρίων και κτιρίων 
που παραχωρούνται από δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 
− Η ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισµού εφόσον δεν έχει εµπορικό χαρακτήρα. 
 
Α.3 Περιβάλλοντος και συγκεκριµένα: 
− Η εκπόνηση τοπικών προγραµµάτων για την προστασία και αναβάθµιση του φυσικού, αρχιτεκτονικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος, στο πλαίσιο των εθνικών 
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και ευρωπαϊκών πολιτικών 
 
Α.5 Η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων έρευνας και τεχνολογίας για την ανάπτυξη της περιοχής. 
 
&  
 
− Η προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισµού …, εθελοντικών οργανώσεων και οµάδων εθελοντών 
που θα δραστηριοποιούνται για την επίτευξη των στόχων και την υποβοήθηση του έργου … του ∆ήµου 
Έδεσσας. 
 
Πόροι 
− Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους σχετικούς µε τους καταστατικούς σκοπούς. 
− Από την διαχείριση δραστηριοτήτων σχετικούς µε τους καταστατικούς σκοπούς (κυλικεία, αθλητικοί 
χώροι, θέατρα, κ.α.). 
 
Στην περιοχή καταρρακτών έχουν παραχωρηθεί στην ∆ΗΚΕ∆Ε ΜΟΝΟ τα εξής : 
4. Κτίριο «Μπατάνι» στο υπό ίδρυση Υπαίθριο Μουσείο Νερού 
6. Κτίριο «Μύλοι Γιαννάκη» στο υπό ίδρυση Υπαίθριο Μουσείο Νερού 
7. Τον χώρο του υπαίθριου Θερινού Κινηµατογράφου µε το αναψυκτήριο 
 
Στρατηγικό Σχέδιο ∆ήµου Έδεσσας 
 

• … Η Έδεσσα είναι τουριστικός δήµος από το 1958 
• … ∆ιαθέτει 2 κέντρα πληροφόρησης στους Καταρράκτες & στον Υγρότοπο Άγρα-Βρυττών-

Νησίου 
• … Ο χώρος του γεωπάρκου των καταρρακτών αποτελεί ιδιαίτερο µνηµείο φυσικού κάλλους και 

η προστασία του µέσω περιορισµού και ελεγχόµενης πρόσβασης θα δηµιουργούσε καλύτερες 
προϋποθέσεις αξιοποίησης και ανάδειξης των µοναδικών σε παγκόσµιο επίπεδο καταρρακτών 
που βρίσκονται στο κέντρο µιας πόλης. Άλλωστε το όνοµα της πόλης µέσα στην 
υπερτρισχιλιόχρονη ιστορία της πάντα σήµαινε πόλη των νερών. 

• … Ένα µέρος του σχεδιασµού έχει ολοκληρωθεί στην Έδεσσα µε την ανάπτυξη διαδροµών στο 
φρύδι της Έδεσσας, στην άκρη του βράχου µε την αξιοποίηση των παλιών βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών κτιρίων της προβιοµηχανικής και βιοµηχανικής περιόδου χωρίς να είναι πλήρως 
λειτουργικά και ανταποδοτικά. 

• …. Συµπερασµατικά η οργάνωση & διαχείριση τουριστικών πόρων  µε την βελτίωση & 
αξιοποίηση τουριστικών υποδοµών εναλλακτικού τουρισµού συνιστά για το δήµο Έδεσσας 
στόχευση 

 
Η ∆ΗΚΕ∆Ε αποτελεί οργανική µονάδα του ∆ήµου Έδεσσας και απεικονίζεται  στο γενικό 
οργανόγραµµα και στο ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου Έδεσσας, των Νοµικών του Προσώπων και 
των ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων όπως αυτό κατανέµεται στις οργανικές µονάδες. 
 
Επειδή  
η ∆ΗΚΕ∆Ε λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε κοινωφελή χαρακτήρα στο ∆ήµο 
Έδεσσας, και η δωρεάν παραχώρηση και εκµετάλλευση των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του 
∆ήµου, που έχουν σχέση µε τους σκοπούς της, αφενός µεν θα προαγάγει και θα ενισχύσει τη 
λειτουργία της, αφετέρου δε θα συντελέσει στην επίτευξη των σκοπών της.  
 
Επειδή  
απαιτούνται χώροι για την ανάπτυξη πολιτιστικών, τουριστικών & περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων 
µέσα από την ίδρυση και την νοµική κατοχύρωση σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις του Υπουργείου 
Πολιτισµού για την εντός πλαισίων της ∆ΗΚΕ∆Ε ίδρυσης και λειτουργίας του Υπαίθριου Μουσείου 
Νερού για την ιστορία και την σηµασία του νερού στην Έδεσσα και την Ορεινή Πέλλα ευρύτερη περιοχή 
εντός της προαναφερθείσας ζώνης σε συνδυασµό µε άλλους χώρους στην ευρύτερη περιοχή όπως ο 
Υδροβιότοπος Άγρα-Βρυτών-Νησίου όπου βρίσκονται και οι πηγές των Καταρρακτών Έδεσσας.  
Ζητάµε 
Για όλους τους παραπάνω λόγους την λήψη απόφασης για την παραχώρηση των κτιρίων και των 
χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο Έδεσσας στη Περιοχή Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου 
Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών - Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου για την ανάδειξη, 
προστασία και αξιοποίηση της περιοχής µε στοιχεία µοναδικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο.» 
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Ενόψει των ανωτέρω η Πρόεδρος καλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προϊστάµενου Πολιτιστικού Τουρισµού, Περιβάλλοντος και 

Μηχανοργάνωσης κ. Ευάγγελο Κυριακού και ύστερα από διαλογική συζήτηση. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Να υποβληθεί αίτηµα για την παραχώρηση των κτιρίων και των χώρων που ανήκουν στο ∆ήµο 

Έδεσσας στη Περιοχή Μύλων - Κανναβουργείου – Πάρκου Καταρρακτών – Γεωπάρκου Καταρρακτών - 

Υγροτόπου Άγρα-Βρυτών-Νησίου για την ανάδειξη, προστασία και αξιοποίηση της περιοχής µε στοιχεία 

µοναδικότητας σε παγκόσµιο επίπεδο 

2. Εξουσιοδοτεί την πρόεδρο για τις περαιτέρω απαιτούµενες από την νοµοθεσία ενέργειες.  

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 51/2014» 

Εκτός από τα παραπάνω ο κ. Κυριακού σηµείωσε ότι για τη λειτουργία των 

ανωτέρω χώρων, προκειµένου να έχουν περισσότερες υπηρεσίες τόσο οι δηµότες όσο  

κι οι επισκέπτες, θα υπάρχει ένα µικρό αντίτιµο το οποίο θα αποφασίζεται από το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., όπως προβλέπεται κι από το καταστατικό.  

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.  Αντώνιος Ρυσάφης, ανέφερε τα εξής: Η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. 

έχει 11µελές ∆ιοικητικό Συµβούλιο, η ελάσσονα αντιπολίτευση δεν εκπροσωπείται 

καθόλου, δεν υπάρχει η ελάσσονα αντιπολίτευση στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.. Που µας ενοχλεί 

αυτό. Είπε ο κ. Κυριακού ότι αποφάσεις λειτουργίας, να επιβάλλει τίµηµα κ.α., θα τα 

αποφασίζει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.. Είχα µια απορία για ποιο λόγο µετά 

από τέσσερα χρόνια διοίκησης του κ. Γιάννου, ξαφνικά σήµερα αποφασίζουµε να 

δώσουµε για χρήση όλα αυτά τα ακίνητα. Μήπως θέλουµε να διευκολύνουµε τις 

διαδικασίες; Εγώ δεν βλέπω κανέναν άλλον λόγο, δεν έχω ακούσει καµία συγκεκριµένη 

πρόταση, γιατί όταν κάποιος ζητάει τη χρήση κάποιου ακινήτου πρέπει να έχει και µια 

πρόταση συγκεκριµένη. Αν υπάρχει πρόταση να την ακούσουµε, δεν βλέπω τον λόγο 

και τι θα αλλάξει αν τη χρήση την πάρει η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. και δεν παραµείνει ως έχει. Πόσο 

µάλλον όταν στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. δεν µπορεί να συµµετέχει και να ακουστεί η φωνή η δική 

µας.  

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα, ανέφερε τα εξής: 

Νοµίζω ότι τη ∆ηµοτική επιχείρηση πρέπει ο ∆ήµος να τη βοηθάει, να την 

αναδεικνύουµε. Αυτό είναι ένα µέρος που θέλει να κάνει κι ο ∆ήµος, να αναθέσει αυτό 

το κοµµάτι στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., ώστε η δηµοτική επιχείρηση να κάνει ένα βήµα παρά πέρα 

και θα είµαστε χρήσιµοι στο ∆ήµο, γιατί είµαστε εργαλείο του ∆ήµου.  Το τι θα γίνει το 
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κάθε ένα µπορώ ένα ένα να σας το αναπτύξω κι αν θέλετε στο επόµενο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να σας δείξουµε τι ακριβώς θέλουµε να κάνουµε, υπάρχουν κι εικόνες.  

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

συνάδελφε, δεν το θέλαµε για το επόµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σήµερα θα πάρουµε 

απόφαση. Έπρεπε να ξέρουµε σήµερα τι σκέπτεται η ∆ηµοτική Επιχείρηση να κάνει, διότι 

όταν έρχεστε εδώ και λέτε ότι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θα αποφασίζει δηλ. αν 

αποφασίσετε εσείς να βάλετε εισιτήριο, εµείς θα συµφωνήσουµε; Άρα νοµίζω ότι 

κάποια θέµατα πρέπει να τα συζητήσουµε, να έρθετε µε ολοκληρωµένη πρόταση το 

κάθε κτίριο τι θα γίνει π.χ. αν θέλετε να κάνετε αλλαγή χρήσης, δεν θα ρωτηθούµε εµείς; 

Να έρθετε µε ολοκληρωµένο σχέδιο, τι θα γίνει στο πάρκο, τι θα γίνει στο 

Κανναβουργείο, τον ανελκυστήρα ποιος θα τον έχει ο ∆ήµος θα το πληρώνει; Είναι 

θέµατα που θα πρέπει να έρθουν µε όλες τις λεπτοµέρειες, να γίνει µια παρουσίαση κι 

εγώ πιστεύω πρέπει να παίρνουµε αποφάσεις το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για µείζονα  

θέµατα της ∆ηµοτικής Επιχείρησης. 

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

ότι ο ∆ήµος Έδεσσας είναι τουριστικός δήµος από το 1958, έπρεπε να υπάρχει ένας 

σχεδιασµός κι ένας προγραµµατισµός, ώστε να υπάρχει ένα τουριστικό πακέτο το 

οποίο θα πωληθεί κι αυτό θα είναι που θα σου φέρει έσοδα στο ∆ήµο κι όχι η 

παραχώρηση των κτιρίων κι η καταβολή κάποιων εισιτηρίων από τους επισκέπτες. Άρα 

λοιπόν, υπήρχε µια ελλιπής ενηµέρωση από άποψη ότι δεν µας έπεισε ότι υπάρχει 

κάποιο σχέδιο και κάποιος προγραµµατισµός για την αξιοποίηση αυτών των κτιρίων. 

Θα συµφωνήσω λοιπόν ότι θα πρέπει να ξέρουµε κι όχι να µεταβιβάσουµε τις 

αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.  Ιωάννης Σόντρας, ανέφερε τα εξής: Καταρχάς, εδώ 

µέσα δεν υπάρχει  κανένας ο οποίος να αµφισβητεί ότι το κοµµάτι αυτό είναι το φιλέτο 

της πόλης κι ότι αυτό µπορεί και πρέπει να είναι η ατµοµηχανή για την τουριστική 

ανάπτυξη της συνολικότερης περιοχής, όχι µόνο του πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

της Έδεσσας. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο, στρατηγική κι ένα ένα τα 

ζητήµατα να κουµπώνουν για να βγάλουν το συγκεκριµένο αποτέλεσµα. Αυτή τη 

στιγµή έχουµε µία αόριστη επιθυµία, η οποία εκφράζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

το οποίο λέει θέλουµε να µας παραδώσετε τη χρήση της περιοχής των Μύλων, του 

Κανναβουργείου και του πάρκου των Καταρρακτών, αν δεν κάνω λάθος. Εννοείται ότι 

κηποτεχνία θα κάνετε εσείς σαν ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε  στο πάρκο των Καταρρακτών; Συντήρηση 

του πρασίνου θα κάνετε εσείς ως ∆.Σ.; Συντήρηση των κτιρίων θα κάνει η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.; 

Συντήρηση του Κανναβουργείου, θα κάνετε εσείς; Τις ζηµίες που έχουν γίνει εκεί, και 
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πρέπει να µπουν του κόσµου τα χρήµατα, θα τις αποκαταστήσει η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.; Από τον 

Οκτώβριο µέχρι το ∆εκέµβριο παρακαλούσαµε εδώ πέρα να βγάλουµε 10€ για να 

µπορέσουµε να στηρίξουµε τη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ή µήπως θέλουµε κάτι άλλο να πετύχουµε; 

Εγώ αυτό που λέω είναι ότι πρέπει να µιλήσουµε σοβαρά για το σύνολο αυτών των 

δράσεων. Το ΚΠΕ θα φύγει από εκεί; Οι χώροι των µαγαζιών που έχουν δοθεί σε 

Συλλόγους θα φύγουν; Έρχεστε εδώ µε µία πρόταση, η οποία λέει το ∆.Σ. αποφάσισε 

να ζητήσει τους χώρους αυτούς, γιατί και πολύ καλά έκανε η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. υλοποίησε 

τρία προγράµµατα τα οποία έχουν να κάνουν µε software, µε κάποιες προµήθειες και 

µε κάποια στήριξη ορισµένων κτιρίων, το καταλαβαίνουµε αυτό. Όµως αυτό είναι πολύ 

υποδεέστερο της συνολικής στρατηγικής κατεύθυνσης που πρέπει να πάρει η περιοχή. 

Είναι πολύ υποδεέστερο από το να δώσουµε αυτό το κοµµάτι, χωρίς να πέφτει λόγος 

σε εµάς ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. και µάλιστα ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε η οποία έχει 

αυτά τα προβλήµατα τα οποία επανειληµµένα έχουµε συζητήσει εδώ µέσα. Μακάρι να 

µπορέσουµε µέσα από ένα στρατηγικό πλάνο να στηρίξουµε τη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κι αυτήν 

στις δραστηριότητες που έχει και στο πως θέλει να  αναπτυχθεί. Αλλά έτσι όπως έρχεται 

το θέµα, πραγµατικά καταλαβαίνετε ότι δεν µπορούµε να συµφωνήσουµε. Φέρτε µας 

σχέδιο, φέρτε µας πλάνο, δώστε χρήσεις, απαντήστε σε αυτά τα ζητήµατα όχι να πούµε 

¨ναι¨ να τρέξουµε µαζί σας.     

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής, ανέφερε τα εξής: Στο 

συγκεκριµένο ζήτηµα καταρχήν από παλιότερα έχω πάρει θέσεις ότι οι υπηρεσίες αυτές 

είναι βασικές υπηρεσίες που πρέπει να ανήκουν αποκλειστικά στον ∆ήµο και να είναι 

κάτω από τον απόλυτο έλεγχο και τη δικαιοδοσία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τώρα 

από ότι καταλαβαίνω έρχεται µια πρόταση που θυµίζει λίγο την παροιµία που λέει ¨ο 

πνιγµένος από τα µαλλιά του πιάνεται¨. Εδώ κλείνουµε την Τουριστική Α.Ε. δηλ. είχαµε 

ολόκληρη επιχείρηση στα χέρια του ∆ήµου, που υποτίθεται ότι της είχαµε αναθέσει τη 

δραστηριότητα, την αξιοποίηση των τουριστικών σηµείων της πόλης µας και πάµε για 

κλείσιµο της εταιρείας. Κι ερχόµαστε στη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. η οποία σαν αρµοδιότητες από την 

ίδρυσή της είχε να ασχοληθεί µε τον Παιδικό σταθµό, να ασχοληθεί µε τα κοινωνικά 

προγράµµατα, να ασχοληθεί µε αυτά τα ζητήµατα και τώρα πάµε να την κάνουµε µια 

επιχείρηση η οποία θα υποκαταστήσει την Τουριστική Α.Ε., την οποία κλείνουµε, δεν 

είναι οξύµωρο αυτό το ζήτηµα; ∆εν βλέπουµε ότι υπάρχει µια σοβαρή αντίφαση σε 

αυτή τη λειτουργία του ∆ήµου; Πως είναι δυνατόν να ζητάµε την αξιοποίηση όλων 

αυτών από την ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. τη στιγµή που κλείνουµε την Τουριστική Α.Ε. που είχε σαν 

αρµοδιότητα αποκλειστική, τον τουρισµό.  Άρα λοιπόν, εγώ θεωρώ επειδή 

αντιµετωπίζουµε τα προβλήµατα αυτά της οικονοµικής φύσης σχετικά µε τη ∆Η.Κ.Ε.∆Ε., 
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λέµε να ένας καλός τρόπος από τη µια µεριά να βγάλει κάποια χρήµατα η επιχείρηση κι 

από την άλλη µεριά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να είναι απέξω, όταν δηλ. θα βάζει το 

εισιτήριο στους Καταρράκτες, δεν θα το βάζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, δεν θα έχει την 

ευθύνη ο ∆ήµος, θα την έχει ένα ∆ιοικητικό Συµβούλιο µιας επιχείρησης που είµαστε 

λίγο απέξω. Άρα λοιπόν θα αφήσουµε την πολιτική ευθύνη. Να µην κοροϊδευόµαστε, 

θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα λαθεµένη αυτή η απόφαση. Νοµίζω ότι πρέπει να 

παραµείνει το θέµα της τουριστικής ανάπτυξης της πόλης µας αποκλειστικά στις 

αρµοδιότητες του ∆ήµου και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και να µη δοθεί σε καµιά  

δηµοτική επιχείρηση. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου, ανέφερε τα εξής: Όλοι οι Μύλοι 

βάσει του Ν.1469/50 και του κν 5351/32 έχουν χαρακτηρισθεί ως ιστορικό χωροταξικό 

τοπίο, δηλ. η περιοχή αυτή Μύλων της Έδεσσας όπως οριοθετείται στον συνηµµένο 

χάρτη, τον οποίο δεν µπόρεσα να βρω, και περικλείεται βόρια από το πάρκο των 

Καταρρακτών δυτικά Καπετάν Γαρέφι νότια Βαρόσι κι ανατολικά από το χώρο του 

Κανναβουργείου, χαρακτηρίζεται ως πρωτοβιοµηχανική ζώνη άµεσα συνδεδεµένη µε 

την ιστορία του τόπου. Θα δεχτώ οποιαδήποτε παραχώρηση, γιατί πρέπει κι η 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. να φέρει τουρισµό σε αυτή την πόλη και να τον στηρίξει, όµως µε την 

προϋπόθεση να σεβαστούµε το χώρο. Για να πω ¨ναι¨ στην παραχώρηση, µου 

εγγυάστε ότι θα σεβαστούµε, δεν θα δίνονται σε ιδιώτη ανεξέλεγκτα, δεν θα 

δηµιουργούνται φθορές, θα σεβόµαστε την δηµοτική περιουσία; 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας, ανέφερε τα εξής: Θα πρέπει να 

αναλογιστούµε λίγο, όταν παίρνουµε κάποιες αποφάσεις, και τις συνέπειές τους. Εάν 

πριν από ένα χρόνο όταν συζητούσαµε για την Τουριστική Α.Ε., τη χρήση του 

εισιτηρίου, την παραχώρηση του πάρκου κ.λπ., αυτά που συζητάµε σήµερα για τη 

∆Η..Κ.Ε.∆.Ε., η Τουριστική δεν θα είχε φτάσει σε αυτό το σηµείο. Τα όποια εµπόδια 

δηµιουργηθήκανε για την παραχώρηση και πως απετράπη το να γίνει, είτε κόπηκε από 

την Αποκ/νη, είτε υπήρχαν άλλοι λόγοι που κόπηκε, αυτό ήταν ένα από τα σηµεία που 

οδήγησε την Τουριστική Α.Ε. στο να συζητάµε τη λύση της ή όχι. Αν είχε αυτά τα έσοδα 

δεν θα είχε φτάσει εκεί. Τώρα είναι ώρα να ψηφίσουµε για να στηρίξουµε τουλάχιστον τη 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: Εδώ συµβαίνει το εξής 

οξύµωρο, πριν από δύο χρόνια όλοι παλεύαµε για να µην κλείσει η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., γιατί τη 

θεωρούσαµε κοµµάτι του ∆ήµου και τώρα ξαφνικά βλέπω ότι θέλουµε να τη 

διαχωρίσουµε και να πούµε είναι άλλο κοµµάτι. Αν η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. πάρει αποφάσεις δεν 

παίρνει αποφάσεις συνολικά του ∆ήµου; Η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. δεν είναι κοµµάτι του ∆ήµου; Έχει 
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δικά της έσοδα; Ο ∆ήµος είναι ο κύριος χρηµατοδότης αυτής της κατάστασης. ∆εν 

καταλαβαίνω κ. Ρυσάφη επειδή δεν συµµετέχετε κάπου, δεν µπορούµε να πάρουµε 

αποφάσεις; Το θέµα είναι ότι έχουµε αποφασίσει, και θα είµαι πολύ σύντοµος, ότι το 

τουριστικό προϊόν η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε έχει τη δυνατότητα να το χειριστεί µόνη της. ∆εν θα 

παρέµβει ο ∆ήµος για να πάρει αποφάσεις η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε., µιας και θεωρούµε ότι  η 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε είναι κοµµάτι του ∆ήµου, ότι µας ανήκει, ότι είναι ένα κοµµάτι που µπορεί να 

υπερασπιστεί τα τουριστικά συµφέροντα του ∆ήµου. Το είπαµε εξάλλου και την 

υπερασπιστήκαµε όταν η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. είχε όλα αυτά τα προβλήµατα και νοµίζω ότι το 

τζάµπα πλέον τελείωσε. Αν δεν υπάρχει τουριστικό προϊόν χωρίς ανταµοιβή και χωρίς 

έσοδο, δεν µπορεί να λειτουργήσει όλος αυτός ο χώρος. Πιστεύω ότι ο ∆ήµος έχει τη 

δυνατότητα και να τα συντηρήσει και να τα ευπρεπίσει και να τα παραδώσει στη 

∆Η.Κ.Ε.∆Ε., ώστε η χρήση τους να είναι µια τουριστική χρήση που την έχουµε ανάγκη. 

Έχω εµπιστοσύνη στους ανθρώπους που διαχειρίζονται τη ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. και στους 

υπαλλήλους και πιστεύω ότι αυτή τη στιγµή πρέπει αυτούς τους ανθρώπους, που 

θεωρούµε κοµµάτι του ∆ήµου, να τους εµπιστευτούµε και να συνεργαστούµε, ούτος 

ώστε το τουριστικό προϊόν που θα βγει από αυτή τη συνεργασία να είναι ένα 

τουριστικό προϊόν, το οποίο θα βοηθήσει και θα αναπτύξει την πόλη. Η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε είναι 

κοµµάτι του ∆ήµου και πιστεύω οι άνθρωποι οι οποίοι τη διοικούν κι οι άνθρωποι που 

δουλεύουν εκεί µέσα είναι ικανοί να βγάλουν προγράµµατα και κυρίως να κάνουν αυτό 

που είπε κάποιος συνάδελφος, ότι θα πρέπει να φέρουµε και τα λεφτά για να µην 

κλείσει η ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.. Αυτά τα άλλα τα οποία υπαινισσόµαστε, γιατί να έχουµε εισιτήριο 

κ.α., αν έχουµε ένα καλό τουριστικό προϊόν, θέλει και λεφτά, θέλει να πληρώσει ο άλλος 

για να µπορούµε να του παρέχουµε κάτι το οποίο είναι σηµαντικό.   

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθµ. 8/2015 

οµόφωνη απόφαση του συµβουλίου της ∆. Κ. Έδεσσας µε την οποία γνωµοδοτεί υπέρ 

της παραχώρησης των παραπάνω ακινήτων, το αριθµ. 977/2-12-2014 έγγραφο της 

∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. καθώς και τις διατάξεις του άρθρ.185 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 

3852/2010  

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

 Εγκρίνει τη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση των ακινήτων που περιγράφονται 

στο εισηγητικό µέρος της παρούσας και στα συνηµµένα τοπογραφικά διαγράµµατα, 

στη ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Έδεσσας, για την ανάδειξη, προστασία και 

αξιοποίηση των παραπάνω  περιοχών. 
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 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος ∆ασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος, ∆ιονύσιος Μάρκου, Αντώνιος Ρυσάφης, 

Χρήστος Πισλίνας, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου, Βασίλειος ∆ηµητριάδης και 

Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση για τους λόγους που 

αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

 Η παρούσα απόφαση µπορεί να ανακληθεί µε παρόµοια απόφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  58/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11/3/2015 

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:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

  -  Γραφείο προσόδων & δηµ. περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 - Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών & Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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