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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  22/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΔΩΡΕΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 199 ΤΟΥ 

Ν. 3463/2006 

 

 Σήμερα Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

915/25.1.2021  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Δελής Αθανάσιος 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος 
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5 Θεοδώρου Έλλη 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

6 Θωμάς Ευάγγελος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Καραμάνη Δήμητρα 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 21 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κίτσου Ελένη 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Ταμβίσκου Ευτυχία 

2 Καραπατσούδη Ελένη 4 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής: 

α. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκε η 

συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, 

έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 922/25.1.2021 

εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 
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Ο Αναγκαστικός Συνεταιρισμός διαχειρίσεως Αδιαίρετου Δάσους Φλαμουριάς 

(ΑΣΔΑΔΦ) με επιστολή του στο Δήμο Έδεσσας αιτείται τη δωρεά υλικών 

άρδευσης προκειμένου να προβεί στην κατασκευή αρδευτικού δικτυού που θα 

εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της κοινότητας Φλαμουριάς.  

Ο Δήμος Έδεσσας έχει στη διάθεσή του σωλήνες από προμήθεια, οι οποίοι 

μέχρι τώρα δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, ενώ στους αναπτυξιακούς του 

σχεδιασμούς περιλαμβάνονται έργα και δράσεις που συμβάλουν στην αγροτική 

οικονομία.     

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 199 του Ν. 3463/06 «Δημοτικός και 

Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ 114/Α’/08.06.2006) σύμφωνα με τις οποίες: 

«Δωρεές δημοτικών και κοινοτικών κινητών πραγμάτων, πλην χρηματικών 

παροχών,  επιτρέπονται ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού 

συμβουλίου που λαμβάνεται με  την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού 

των μελών του, προς το Δημόσιο, Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νομικά πρόσωπα  δημοσίου 

δικαίου και οργανισμούς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, για την εκπλήρωση  

σκοπού, που συνδέεται με την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων ή την άμεση 

εξυπηρέτηση των  κατοίκων της περιοχής.» 

β) τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της παρ. 5 του άρθρ. 94 του Ν. 3852/10 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/07.06.2010) σύμφωνα με τις οποίες 

στις αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη, προστασία, εκτίμηση 

και παρακολούθηση της φυτικής και ζωικής παραγωγής. 

γ) την με αριθμ. πρωτ. 527/12.01.2020 (470/13.1.2020 εισερχόμενο στο Δήμο 

μας) επιστολή του Προέδρου του ΑΣΔΑΔΦ και την υπ’ αριθμ. 49/2021 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συνεταιρισμού 

δ) το καταστατικό του ΑΣΔΑΔΦ σύμφωνα με το οποίο στους σκοπούς του 

περιλαμβάνεται η εκτέλεση εγγειοβελτιωτικών έργων 

ε) την παρ. 5 του άρθρ. 12 του Συντάγματος σύμφωνα με την οποία: 

«Επιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν 

στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής 
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εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον 

πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν», 

και συνεκτιμώντας ότι: 

α) η αιτούμενη δωρεά αφορά την εκπλήρωση  σκοπού, που συνδέεται με την 

προαγωγή των τοπικών συμφερόντων και την άμεση εξυπηρέτηση των  κατοίκων 

της περιοχής, 

β) η διαχείριση του δικτύου θα γίνεται από το Τ.Ο.Ε.Β Έδεσσαίου  

προτείνω  την ικανοποίηση του αιτήματος του ΑΣΔΑΔΦ  και παρακαλώ κατά την 

προσεχή συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη δωρεά των 

υλικών όπως περιγράφονται παρακάτω. 

 
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΗΚΟΣ 

σε mm σε m (10 atm) 

pvc Φ90 3.107 

pvc Φ110 1.028 

pvc Φ125 1.322 

pvc Φ140 1.443 

pvc Φ160 903 

pvc Φ200 961 

pvc Φ225 86 

    

ΣΥΝΟΛΟ 8.850 

 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το με 

αριθμ. πρωτ. 527/12.1.2021 έγγραφο του ΑΣΔΑΔΦ, την αριθμ. 49/2021 απόφαση της 

Γ.Σ. του ΑΣΔΑΔΦ και το καταστατικό του ΑΣΔΑΔΦ, καθώς και τις διατάξεις του 

άρθρου 199 του Ν.3463/2006  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 Εγκρίνει τη δωρεά υλικών άρδευσης στον Αναγκαστικό Συνεταιρισμό 

Διαχειρίσεως Αδιαίρετου Δάσους Φλαμουριάς (ΑΣΔΑΔΦ), με σκοπό την κατασκευή 

αρδευτικού δικτυού που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των κατοίκων της Κοινότητας 

Φλαμουριάς, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας. 

 

 

 



 5 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  22/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  3.2.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου 

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ,  Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας Η. Γκουγιάννο 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης Ι. Λυτρίδη 

 

 


