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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 330/2018
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
30. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.
Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 19531/2.11.2018 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».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν
παρόντα τα 23 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

15

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Βερικούκης Χρήστος

16

Πέτκος Χρήστος

5

Γιώγας Δημήτριος

17

Ρυσάφης Αντώνιος

6

Δασκάλου Χρήστος

18

Σαμλίδης Μιχαήλ
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7

Δημητριάδης Βασίλειος

19

Σόντρας Ιωάννης

8

Δίου Αναστάσιος

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Ζδρου Αικατερίνη

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Ταμβίσκου Ευτυχία

2

Μάρκου Διονύσιος

4

Ταπαζίδης Δημήτριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν
τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ.
Γεώργιος Παπαδόπουλος
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας
Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.
Ο

Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου

προσκλήθηκε

και παρίσταται

στη

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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.
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19478/1.11.2018 εισήγηση
του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Έδεσσας έχει έρθει σε επαφή και προχωρημένες συζητήσεις με τον
Δρ. Χάρη Φουνταλή, ο οποίος μας έχει προτείνει να χρησιμοποιήσουμε την συλλογή
160 και πλέον πετρωμάτων, μεταλλευμάτων, κρυστάλλων, πολύτιμων και ημιπολύτιμων
λίθων του, ως ξεκίνημα για τη δημιουργία Έκθεσης σχετικής με τα ανωτέρω ορυκτά
στην πόλη της Έδεσσας.
Για τον σκοπό αυτό προτάθηκε ως χώρος έκθεσης το ισόγειο του Μύλου
Αρδίτσογλου, που στον επάνω όροφο φιλοξενεί τον επισκέψιμο χώρο με την ονομασία
Μύλος των 5 Αισθήσεων.
Με τον τρόπο αυτό εμπλουτίζεται το τουριστικό προϊόν της περιοχής και
ολοκληρώνεται ο επισκέψιμος χαρακτήρας του Μύλου, που σήμερα δεν είναι
ολοκληρωμένος, καθώς ο επισκέπτης στο ισόγειο έρχεται σε επαφή με έναν κενό και
αχρησιμοποίητο χώρο.
Η Έδεσσα αποτελεί ιδανικό τόπο για τη δημιουργία μόνιμης Έκθεσης που θα έχει
τίτλο «Έκθεση Ορυκτών και Κρυστάλλων ή κάτι ανάλογο.
Ο σημαντικότερος λόγος είναι ότι η Έδεσσα αποτελεί πόλο έλξης τουριστών. Η
ιδέα εδράζεται στο γεγονός ότι η Έδεσσα, κυρίως λόγω των Καταρρακτών, αποτελεί
πόλο έλξης φυσικής ομορφιάς, και, μαζί με τους

Καταρράκτες, ο επισκέπτης θα

μπορούσε να θαυμάσει σε έναν επισκέψιμο χώρο με εντυπωσιακά αντικείμενα που
δημιουργεί η φύση: τους κρυστάλλους των σπηλαίων, τα πετρώματα, τα ορυκτά, κλπ.
Το θέμα των κρυστάλλων, με άλλα λόγια, “δένει” με το θέμα “φυσική ομορφιά”, για το
οποίο φημίζεται η Έδεσσα.
Επιπρόσθετα, είναι μία λαμπρή ευκαιρία να παρουσιαστεί η γεωλογική ιστορία
της Έδεσσας και η ιδιαιτερότητα του χώρου και του βράχου πάνω στον οποίο είναι
χτισμένη η Έδεσσα από γεωλογικής άποψης.
Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι η προσφορά του κ. Φουνταλή
ξεκινάει με μόνο του κίνητρο την αγάπη για τον τόπο καταγωγής του και ο ίδιος δεν
επιθυμεί να έχει κανένα οικονομικό όφελος από την εκμετάλλευση της συλλογής.
Οι όροι που έχει θέσει ο ιδιοκτήτης της συλλογής προκειμένου να παραχωρήσει
τη συλλογή του συνοψίζονται στα εξής:
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Κανείς ιδιώτης δεν θα προσκομίσει οικονομικό όφελος από την έκθεση και
λειτουργία της συλλογής. Το οποιοδήποτε οικονομικό όφελος θα αφορά τον
Δήμο Έδεσσας ή τα νομικά του πρόσωπα.



Η συλλογή θα δοθεί αρχικά με χρησιδάνειο και στη συνέχεια σταδιακά θα
περάσει πλήρως στην κατοχή του Δήμου Έδεσσας



Ένα μικρό μέρος των εσόδων από την είσοδο του Μουσείου θα διατίθεται για
τον εμπλουτισμό της συλλογής. Μέσω αυτών των χρημάτων θα αγοράζονται
νέα και πιο εντυπωσιακά εκθέματα, τα οποία θα ανήκουν φυσικά στον φορέα
διαχείρισης της συλλογής, δηλαδή τον Δήμο Έδεσσας ή το νομικό πρόσωπο
που θα αναλάβει τη λειτουργία της. Έτσι η συλλογή θα επεκτείνεται, γινόμενη
ολοένα και πιο ελκυστική και εντυπωσιακή, ενώ η πόλη θα μπορεί να τη
διαφημίζει και να την αξιοποιεί με ολοένα και πιο πειστικό τρόπο.
Επισημαίνω ότι ο κ. Φουνταλής δέχεται την παραχώρηση της χρήσης της

συλλογής ορυκτών στη ΔΗΚΕΔΕ, η οποία μπορεί να συμμετάσχει στην υπογραφή της
σχετικής σύμβασης χρησιδανείου, ως φορέας αξιοποίησης.
Προτείνεται η αποδοχή της παραχώρησης της συλλογής και η τοποθέτησή της
στον ισόγειο χώρο του πρώην σησαμοτριβείου Αρδίτσογλου. Επειδή ο μύλος έχει
παραχωρηθεί στη ΔΗΚΕΔΕ και ήδη λειτουργεί ως επισκέψιμος χώρος, προτείνεται η
συλλογή να λειτουργήσει στο πλαίσιο της Δημοτικής μας Επιχείρησης, η οποία έχει την
τεχνογνωσία και τα μέσα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της συλλογής.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω τη λήψη απόφασης για:
1. Αποδοχή του χρησιδάνειου της συλλογής των 163 ορυκτών του Δρ Χάρη
Φουνταλή.
2. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
χρησιδανείου.
3. Παραχώρηση της χρήσης της συλλογής στην ΔΗΚΕΔΕ, για να την εντάξει στο
δίκτυο των επισκέψιμων χώρων που λειτουργεί στην περιοχή των Μύλων και το
Βαρόσι. Η τιμολογιακή πολιτική για την επίσκεψη στην έκθεση των ορυκτών θα
αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΕ.
4. Στόχο για χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας της συλλογής τον Δεκέμβριο
του 2018 στο ισόγειο του παλαιού σησαμοτριβείου Αρδίτσογλου».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
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Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Αποδέχεται τους όρους του χρησιδάνειου της συλλογής των 163 ορυκτών του
Δρ Χάρη Φουνταλή, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της
παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
χρησιδανείου.
Γ. Παραχωρεί τη χρήση της συλλογής στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., για να την εντάξει στο
δίκτυο των επισκέψιμων χώρων που λειτουργεί στην περιοχή των Μύλων και το
Βαρόσι. Η τιμολογιακή πολιτική για την επίσκεψη στην έκθεση των ορυκτών θα
αποφασιστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΔΕ.
Δ. Στόχο για χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας της συλλογής τον Δεκέμβριο
του 2018 στο ισόγειο του παλαιού σησαμοτριβείου Αρδίτσογλου.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 330./2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασμα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 16.11.2018

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,
Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,

Τσιβόγλου

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραφείο Δημάρχου Ξ. Μήτσκου
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Γραφείο τύπου Γ. Μπλάγα
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