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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 6/2015
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Σήμερα Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  11:00 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθμ. πρωτ.  2501/2-2-2015 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’  όλα τα μέλη 
αυτής τακτικά και  αναπληρωματικά και  είχε  δημοσιευθεί  στο Δημοτικό  Κατάστημα 
Έδεσσας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
         Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από τα εφτά 
(7) μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Δημήτριος  Γιάννου  Δήμαρχος  –  Πρόεδρος,  2.  Μιχαήλ  Φουνταλής, 
3.Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  4. Δημήτριος Ταπαζίδης, 5. Βασίλειος Δημητριάδης, 6. 
Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. μέλος).
 ΑΠΟΝΤΕΣ: 1.Ευτυχία Ταμβίσκου. 2. Δημήτριος Γιώγας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.

Μετά  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος  κηρύσσει  την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στο 
μέλος της Επιτροπής του  Δημοτικού Λαχανόκηπου κι υπάλληλο του Δήμου κ. Νικόλαο 
Ουζούνη ο οποίος εκθέτει τα παρακάτω:  

Έχοντας υπόψη :
Α) Την αρίθμ. πρωτ. 27934/16-09-2014 αίτηση, της ομάδας εκπροσώπησης των καλλιεργητών 
του Δημοτικού λαχανοκήπου, με την οποία ζητείται παράταση του χρόνου παραμονής τους για 3 
ακόμη περιόδους. 
Β) Την 115/2012 απόφαση του Δ.Σ. Έδεσσας, με την οποία εγκρίθηκε ο κανονισμός λειτουργίας 
του Δημ. Λαχανοκήπου,  η οποία στο άρθρο (4) αναφέρει ότι  η παραχώρηση γίνεται για 12 
μήνες με δικαίωμα ανανέωσης υπό προϋποθέσεις που θα εξετάζονται.
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Γ) Την 310/2014 απόφαση του Δ.Σ. Έδεσσας, με την οποία συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή 
Δημοτικών Λαχανοκήπων και τις αρμοδιότητες αυτής
Δ) Το γεγονός ότι η αρχική εγκατάσταση είχε αυξημένες απαιτήσεις σε εργασία και χρηματικές 
δαπάνες  για πάγια  που καλύφθηκαν από τους καλλιεργητές.
  

Η Επιτροπή Δημοτικού Λαχανοκήπου του Δήμου Έδεσσας 
 εισηγείται

στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής :

  Την παράταση του χρόνου χρήσης του Δημοτικού λαχανοκήπου στη περιοχή Σμαρέκας, από 
τους σημερινούς δικαιούχους, έως τον Μάρτιο του 2016.

        Ενόψει  των  ανωτέρω  η  Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής του  Δήμου καλείται  να 
αποφασίσει σχετικά.
      Το μέλος της ΕΠΖ κ. Δ. Ταπαζίδης προτείνει την αντικατάσταση όσων δικαιούχων 
δεν συμμορφώνονται με τον κανονισμό του Δημοτικού Λαχανόκηπου.
      Το μέλος Μιχ. Φουνταλής προτείνει στο σώμα να μη δοθεί παράταση σε οόσυος 
ιδιοκτήτες κάνουν χρήση και δεύτερου κομματιού γης.

Η  Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  αφού  άκουσε  τον  Πρόεδρό  της,  αφού  έλαβε 
υπόψη της τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού Λαχανόκηπου καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου  73 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 
και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

Αποφασίζει ομόφωνα

        Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  χορήγηση  παράτασης  σε  όσους 
δικαιούχους συμμορφώνονται με τον κανονισμό του Δημοτικού Λαχανόκηπου, όπως 
αυτός έχει αποφασιστεί με την αριθ. 115/2012 απόφαση Δ.Σ., και με την προϋπόθεση 
ότι δεν γίνεται χρήση δεύτερου κομματιού γης από τον ίδιο δικαιούχο.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση έληξε στις 11:50 
π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 6/2015
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  9/2/2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Φουνταλής,  Μαρία  Βλάχου  – 
Κατσάρα, Δημήτριος Ταπαζίδης, Βασίλειος 
Δημητριάδης,  Κων/νος  Λαμπρόπουλος 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Μέλος Επιτροπής Δημοτικού Λαχανόκηπου ( Ουζούνης Νικόλαος)
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