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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 36/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ
ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ
Σήμερα Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.
2.356/22.2.2021 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 22
από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
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Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)

13

Μούκας Σωτήριος
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Γιώγας Δημήτριος
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Μουράτογλου Ιωάννης

4

Δελής Αθανάσιος

15

Μουστάκας Γεώργιος

5

Θωμάς Ευάγγελος

16

Ξυλουργίδης Αντώνιος

6

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

17

Πασχάλης Αλέξανδρος

1

7

Καραμάνη Δήμητρα

18

Ρυσάφης Αντώνιος

8

Καραπατσούδη Ελένη

19

Σαμλίδης Μιχαήλ

9

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

20

Τσεπκεντζής Ιωάννης

10

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

21

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

11

Κίτσου Ελένη

22

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Ταμβίσκου Ευτυχία

2

Θεοδώρου Έλλη

4

Τζιάκος Δημήτριος

3

Παπαδόπουλος Ελευθέριος
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση

κατά τη διαδικασία των απαντήσεων σε ερωτήσεις των μελών προς τον Δήμαρχο.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης
γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας, ο οποίος αποχώρησε κατά τη διαδικασία των
απαντήσεων σε ερωτήσεις των μελών προς τον Δήμαρχο.
δ. 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.
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την από 23.2.2021 εισήγη του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
«Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει ψήφισμα διαμαρτυρίας στο
Υπουργείο Τουρισμού για την πρόθεση σύστασης ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης
ιαματικών πηγών, σύμφωνα με το παρακάτω κείμενο:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας συμφωνεί με τη θέση της Κεντρικής Ένωσης
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τη
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σύσταση της ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού “Ιαματικές Πηγές Ελλάδος” και θεωρεί ότι
η προβλεπόμενη υποχρεωτικότητα ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης
των ιαματικών πηγών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Δήμους.
Ειδικότερα, στηρίζοντας και σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του εν λόγω σχεδίου νόμου.
Και αυτό γιατί υπάρχουν μεν Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους
ελλείψει χρηματοδότησης ή άλλων προβλημάτων και πιθανώς να ενδιαφέρονται, αλλά
σίγουρα υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στους πόρους τους, είναι
υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό και κερδοφορία. Οι τελευταίοι έχουν κάθε δικαίωμα
να μην θέλουν τη συμμετοχή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ, για οποιαδήποτε
περαιτέρω συζήτηση θεωρείται η δυνητικότητα της συμμετοχής των δήμων στη νέα εταιρεία
και η διενέργεια διαλόγου με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών, χωρίς τέτοιου είδους
προαπαιτούμενα».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να
δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή,
Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, Αντώνιο Ρυσάφη και Δημήτριο Γιώγα, προκειμένου να εκφράσουν
τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την αριθμ. 71/2021
απόφαση του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ, το με αριθμ. πρωτ. 182/16/ΓΘ/18.2.2021 έγγραφο της ΠΕΔ ΚΜ,
το με αριθμ. πρωτ. 6675/15.2.2021 έγγραφο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας συμφωνεί με τη θέση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού για τη σύσταση της
ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού “Ιαματικές Πηγές Ελλάδος” και θεωρεί ότι η
προβλεπόμενη υποχρεωτικότητα ως προς την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των
ιαματικών πηγών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τους Δήμους.
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Ειδικότερα, στηρίζοντας και σχετικό αίτημα του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών
Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ), ζητά την απόσυρση των άρθρων 7 έως 14 του εν λόγω σχεδίου νόμου.
Και αυτό γιατί υπάρχουν μεν Δήμοι οι οποίοι δεν έχουν αξιοποιήσει τους πόρους τους
ελλείψει χρηματοδότησης ή άλλων προβλημάτων και πιθανώς να ενδιαφέρονται, αλλά
σίγουρα υπάρχουν και Δήμοι οι οποίοι έχουν επενδύσει στους πόρους τους, είναι
υφιστάμενες επιχειρήσεις με προσωπικό και κερδοφορία. Οι τελευταίοι έχουν κάθε δικαίωμα
να μην θέλουν τη συμμετοχή τους.
Απαραίτητη προϋπόθεση, όπως έχει επισημάνει και η ΚΕΔΕ, για οποιαδήποτε
περαιτέρω συζήτηση θεωρείται η δυνητικότητα της συμμετοχής των δήμων στη νέα εταιρεία
και η διενέργεια διαλόγου με τον Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών, χωρίς τέτοιου είδους
προαπαιτούμενα.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγας δεν συμμετείχε στον καταρτισμό
και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (λευκή ψήφος).
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 36/2021
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς
Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη
Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου

Ακριβές απόσπασμα

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη,

Έδεσσα 2.3.2021

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος,
Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου
Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,
Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Γραφείο Δημάρχου
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