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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ 

ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ 3ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2020) 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  105/2020      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΝΙΣΣΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020 και ώρα 17.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σε συνέχεια της ματαιωθείσας 

συνεδρίασης της 3ης Ιουλίου 2020, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8610/6.7.2020 

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

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουστάκας Γεώργιος 
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2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 12 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Πέτκου Αναστάσιος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Δελής Αθανάσιος 6 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαρία Βλάχου – Κατσάρα και ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

υποβολής ερωτήσεων σχετικά με το θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων σχετικά με το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια υποβολής ερωτήσεων σχετικά με το θέμα της ημερήσιας 

διάταξης και επανήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια τοποθετήσεων σχετικά με το 

θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε για το θέμα που περιλαμβάνεται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορά την κοινότητα Άρνισσας ο Πρόεδρος του 

Συμβουλίου της Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

γ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 
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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 

το θέμα. 

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ, πρωτ. 

6925/9.6.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, καθώς και το με αριθμ. 

πρωτ. 8847/10.7.2020 συμπληρωματικό έγγραφο της ίδιας υπηρεσίας, τα οποία έχουν 

ως εξής: 

«Το Συμβούλιο Κοινότητας Άρνισσας με την αριθ. 15/2020 απόφαση του, 

γνωμοδοτεί θετικά στην εκμίσθωση δύο (2) τμημάτων των υπ΄αριθ. 5513 και 5535 

δημοτικών εκτάσεων, εμβαδού περίπου 996 στρεμμάτων και 310 στρεμμάτων 

αντίστοιχα, για την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά), με τους όρους που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση του 

Συμβουλίου Κοινότητας Άρνισσας. 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποφασίσει αν θα προβεί στην μίσθωσή 

των παραπάνω αγροτεμαχίων και αν ναι, να αποφασίσει αν θα ασκήσει τις 

αρμοδιότητες  της παρ. ε’ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010». 

«Σχετ:    1.  Το υπ’ αριθ. 6925/09-06-2020 έγγραφο μας 

Σε συνέχεια του ως άνω (1) σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 

υπ.΄ αριθ. 12929/19-11-1976 απόφαση Νομάρχη Πέλλας περί «Μεταβίβασης 

Κοινόχρηστων εκτάσεων εις την κυριότητα της Κοινότητας Άρνισσας» οι με αριθμό 

5513 και 5535 εκτάσεις, οι οποίες σύμφωνα με την ως άνω απόφαση είναι 

χαρακτηρισμένες ως χερσολείβαδα και έχουν έκταση 5683146 τ.μ. και 317625 τ.μ. 

αντίστοιχα, μεταβιβάστηκαν κατά πλήρη κυριότητα νομής στην πρώην Κοινότητα 

Άρνισσας. Η ανωτέρω απόφαση μεταγράφηκε στις 09 Μαρτίου 1977 στα βιβλία 

μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Έδεσσας στον τόμο 170 και με αύξοντα αριθμό 

16963.  Επιπλέον τα παραπάνω τεμάχια δηλώθηκαν στο υπό κατάρτιση Κτηματολόγιο 

από τον Δήμο Έδεσσας, κατά δε την προσωρινή ανάρτηση του κτηματολογίου 

επιβεβαιώνεται ότι ο Δήμος Έδεσσας έχει στην ιδιοκτησία του τα εν λόγω τεμάχια.». 
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Επίσης, έθεσε υπόψη των μελών ηλεκτρονικά το με αριθμ. πρωτ. 1082/30.6.2020 

έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, το οποίο έχει ως εξής: 

«Θέμα: «Θέση αγροτεμαχίων – Χρήσεις Γης» 

Σχετ.: Το, αριθ. 8059/25.06.2020, έγγραφό σας 

 Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής, σας πληροφορούμε τα εξής: 

α) Τα τεμάχια με αριθ. 5512 και 5535 της διανομής του αγροκτήματος 

Άρνισσας, βρίσκονται εκτός των ορίων του εν λόγω οικισμού, που 

καθορίστηκαν με την αριθ. 1634/24-6-87 (ΦΕΚ668Δ’/87) Απόφαση 

Νομάρχη Πέλλας και εκτός της ζώνης των 500 μ. από τα όρια αυτά. 

β) Τα γήπεδα εντοπίζονται, κατά το μεγαλύτερο τμήμα τους σε περιοχή 

χαρακτηρισμένη ως «ζώνες δασών και δασικών εκτάσεων», και κατά 

την υπόλοιπη έκτασή τους εντός περιοχής «ανάπτυξης γεωργικής 

δραστηριότητας» του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Βεγορίτιδας που εγκρίθηκε με 

την αριθ. 9344/08/3-3-2009 απόφαση Γεν. Γραμματέα Περιφέρειας Κ. 

Μακεδονίας (ΦΕΚ 198/ΑΠΠ/2009), όπου (μεταξύ άλλων) σύμφωνα με 

τις γενικές διατάξεις του επιτρέπεται η εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ σε 

όλη την έκταση του Δήμου εκτός των οριζόμενων ως Περιοχών Ειδικής 

Προστασίας (ΠΕΠ), και πάντα σύμφωνα με το ειδικότερο θεσμικό 

πλαίσιο που τις διέπει. 

γ) Για την εγκατάσταση οποιασδήποτε επιτρεπόμενης χρήσης (π.χ. 

φωτοβολταϊκό σταθμό) στα εν λόγω γήπεδα, δεν απαλλάσσεστε από 

την υποχρέωση έκδοσης όλων των απαραίτητων αδειοδοτήσεων». 

  Τέλος, έθεσε υπόψη των μελών ηλεκτρονικά τη με αριθμ. πρωτ. 8819/9.7.2020 

γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

«Με την παραπάνω αναφερόμενη με αριθμ. πρωτ. 8514/03.07.2020 επιστολή της 

δημοτικής παράταξης ¨ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ¨ σχετικά με την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων 

που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας ζητήθηκε η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας για 

σειρά θεμάτων, που όμως δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων της νομικής υπηρεσίας, καθώς δεν 

συνιστούν διφορούμενο νομικό ζήτημα, αλλά αντίθετα σχετίζονται με τις αρμοδιότητες άλλων 

υπηρεσιών του Δήμου, καθώς τίθενται ερωτήματα επί πραγματικών γεγονότων και σχετίζονται 

με την παροχή πληροφοριών από τις υπηρεσίες αυτές. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε να 

γνωμοδοτήσω για το «ποιο νομικό πρόσωπο έχει τη διαχείριση του με αριθμ. 5513 τεμαχίου», 

«εάν θεμελιώνονται δικαιώματα βοσκής που στηρίζονται σε εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα 

και ποια είναι αυτά» και «εάν υπάρχει βεβαίωση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & 

Ανάπτυξης για τυχόν θιγόμενα κτηνοτροφικά δικαιώματα».   
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Για τον λόγο αυτό δυνάμει των με αριθμ. πρωτ. 8663/07.07.2020 και 8664/07.07.2020 

εγγράφων μου ζητήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ήτοι το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας 

και το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, να μου απαντήσουν στα τιθέμενα ζητήματα, ώστε να σας 

γνωρίσω τις απαντήσεις επ’ αυτών.  

Σχετικά με το πρώτο ερώτημα  για το «ποιο νομικό πρόσωπο έχει τη διαχείριση του με 

αριθμ. 5513 τεμαχίου» θεώρησα πως ουσιαστικά το ερώτημα που τίθεται είναι ποιο είναι το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του τεμαχίου αυτού, εάν δηλαδή είναι ιδιοκτησίας του Δήμου μας και 

δυνάμει ποιού τίτλου, αλλά παράλληλα απηύθυνα την ερώτηση ώστε να μου γνωρίσουν εάν 

υπάρχουν συμβάσεις εκμίσθωσης ή άλλης αιτίας που ενδεχομένως έχει συνάψει ο Δήμος μας με 

οποιονδήποτε τρίτο για το τεμάχιο αυτό, ώστε να έλκει παντός είδους νόμιμα δικαιώματα.  

Το Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας μου απήντησε ως εξής :  

«… Σε απάντηση του ως άνω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι: α) Σύμφωνα με την υπ.΄ 

αριθ. 12929/19-11-1976 απόφαση Νομάρχη Πέλλας περί «Μεταβίβασης Κοινόχρηστων εκτάσεων 

εις την κυριότητα της Κοινότητας Άρνισσας» η με αριθμό 5513 έκταση, η οποία σύμφωνα με την 

ως άνω απόφαση είναι χαρακτηρισμένη ως χερσολείβαδο και έχει έκταση 5.683.146 τ.μ., 

μεταβιβάστηκε κατά πλήρη κυριότητα νομής στην πρώην Κοινότητα Άρνισσας. Η ανωτέρω 

απόφαση μεταγράφηκε στις 09 Μαρτίου 1977 στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου 

Έδεσσας στον τόμο 170 και με αύξοντα αριθμό 16963.  Επιπλέον το παραπάνω τεμάχιο δηλώθηκε 

στο υπό κατάρτιση Κτηματολόγιο από τον Δήμο Έδεσσας, κατά δε την προσωρινή ανάρτηση του 

κτηματολογίου επιβεβαιώνεται ότι ο Δήμος Έδεσσας έχει στην ιδιοκτησία του το εν λόγω τεμάχιο. 

β) Σχετικά με το ζήτημα της παραχώρησης σε τρίτους, ολόκληρής ή μέρους της ως άνω  έκτασης, 

σας επισυνάπτουμε το από 08-07-2020 έγγραφο της Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας σύμφωνα 

με το οποίο στο ως άνω τεμάχιο δεν έχει γίνει κάποια εκμίσθωση, εκποίηση ή ανταλλαγή από τον 

πρώην Δήμο Βεγορίτιδας αλλά ούτε και από τον Δήμο Έδεσσας…».   

Παράλληλα, μου κοινοποίησε το με αριθμ. πρωτ. Δ.Υ. 08.07.2020 έγγραφο της 

Δημοτικής Ενότητας Βεγορίτιδας δυνάμει του οποίου βεβαιώνεται ότι «ΔΕΝ έχει εκμισθωθεί ή 

εκποιηθεί ή ανταλλαγεί οποιαδήποτε έκταση από το με αριθμ. 5513 χερσολίβαδο Άρνισσας», 

αλλά και την με αριθμ. 4/2020 γνωμοδότηση της Τοπικής Κοινότητας Άρνισσας επί του 

θέματος αυτού, με της οποία γνωμοδότησε θετικά για την εν λόγω εκμίσθωση αλλά και 

βεβαίωσε το σώμα ότι «οι εκτάσεις αυτές είναι μη καλλιεργήσιμες … και δεν χρησιμοποιούνται 

από τους κτηνοτρόφους της περιοχής…».. 

Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης μέχρι σήμερα δεν μου έχει απαντήσει, οπότε αδυνατώ 

να απαντήσω επί των ζητημάτων αυτών. 

Επιπρόσθετα, πριν την έκδοση της παρούσας μου εστάλει με ηλεκτρονική μορφή από το 

πρωτόκολλο του Δήμου, η από 08.07.2020 εξώδικη δήλωση του κ. Γεωργίου Μπόγια του 

Πέτρου, κατοίκου Δ.Κ. Άρνισσας, ανυπόγραφη, ο οποίος μεταξύ άλλων δηλώνει πως οι 
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σταυλικές του εγκαταστάσεις βρίσκονται εκτός του επίδικου τεμαχίου 5513, αλλά πως τα ζώα 

του βόσκουν στο με αριθμ. 5513 τεμάχιο, πως συγκεκριμένα τεμάχια, μεταξύ αυτών και των 

5513, έχουν χαρακτηρισθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως επιλέξιμοι βοσκότοποι, χωρίς όμως να 

προσκομίζει κανένα έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύονται οι ισχυρισμοί του και επομένως 

δεν μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν.     

Από το σύνολο, των δημοσίων εγγράφων που μέχρι αυτή την στιγμή τέθηκαν 

υπόψιν μου και μνημονεύονται παραπάνω, με την επιφύλαξη προσκόμισης από τον 

προαναφερόμενο ιδιώτη εγγράφων που να αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του και θα 

αναιρούν τα λοιπά δημόσια έγγραφα, καθώς και την απάντηση του Τμήματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης, σας γνωρίζω ότι προκύπτει πως το με αριθμ. 5513 τεμάχιο είναι 

χαρακτηρισμένο κατά τον τίτλο κτήσης ως χερσολείβαδο, ανήκει στην κυριότητα του 

Δήμου Έδεσσας και πως το τεμάχιο αυτό στο σύνολό του ή τμήμα αυτού δεν έχει 

εκμισθωθεί ή εκχωρηθεί ώστε κάποιος τρίτος να έλκει νόμιμα δικαιώματα από 

οποιαδήποτε αιτία.  

Η παρούσα επέχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο 

Ρυσάφη, Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, Ιωάννη Τσεπκεντζή, Δήμητρα Καραμάνη,  

Αναστάσιο Πέτκου, Ευάγγελο Θωμά και Αντώνιο Ξυλουργίδη προκειμένου να θέσουν 

ερωτήσεις για το θέμα, τις οποίες απάντησαν ο εκπρόσωπος της εταιρείας που 

ενδιαφέρεται για την εκμίσθωση των εκτάσεων κ. Δαμιανός Ιορδανίδης, ο υπάλληλος 

του Τμήματος εσόδων & περιουσίας κ. Σάββας Διαμιανίδης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο 

Δήμαρχος και η Νομική Σύμβουλος κα Χρυσούλα Πέτκου, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν,  δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Δημήτριο Γιώγα, 

Ελευθέριο Παπαδόπουλο, Ιωάννη Τσεπκεντζή, Αντώνιο Ρυσάφη, Χαράλαμπο 

Τσιτσάγκα, στον Πρόεδρο της Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαο Παπαγιαννίδη, καθώς 

και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,  προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους 

για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης 

«Ενωτική Δράση» κ. Αντώνιο Ρυσάφη, ο οποίος πρότεινε να αναβληθεί η συζήτηση 

του θέματος για μία εβδομάδα, προκειμένου να λυθούν τα νομικά ζητήματα  που 

έχουν προκύψει.   

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση του επικεφαλής της 

δημοτικής παράταξης «Ενωτική Δράση»  κ. Αντωνίου Ρυσάφη, τάχθηκαν 4 μέλη του 
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συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης,  Έλλη Θεοδώρου,  Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης και Χρήστος Γάτσης, ενώ οι υπόλοιποι μειοψήφησαν,  

Με την πρόταση της υπηρεσίας, τάχθηκαν 9 μέλη του συμβουλίου και 

ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος 

Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  

Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης Χατζογλου, ενώ οι 

υπόλοιποι μειοψήφησαν.  

Το Δ.Σ. μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε υπόψη του: 

1) το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 

2) το άρθρο 192 παρ.1 του ΔΚΚ 

3) την παρ. 1ε του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

4) τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 

5) τη με αριθμ, πρωτ. 6925/9.6.2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων &          

Περιουσίας 

6) το με αριθμ. πρωτ. 8847/10.7.2020 συμπληρωματικό έγγραφο του Τμήματος 

εσόδων & περιουσίας 

7) την αριθμ. 15/2020 απόφαση – γνωμοδότηση του συμβουλίου της 

Κοινότητας Άρνισσας  

8) τη με αριθμ. πρωτ. 8819/9.7.2020 γνωμοδότηση της Νομικής Συμβούλου του 

Δήμου 

9) το με αριθμ. πρωτ. 1082/30.6.2020 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας 

10) την από 8.7.2020 εξώδικη πρόσκληση του Γεωργίου Μπόγια 

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 μη εκμίσθωση των δύο (2) τμημάτων των υπ΄αριθ. 5513 και 5535 

δημοτικών εκτάσεων, εμβαδού περίπου 996 στρεμμάτων και 310 στρεμμάτων 

αντίστοιχα, για την εγκατάσταση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

(φωτοβολταϊκά), που βρίσκονται στην Κοινότητα Άρνισσας.  

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Δημήτριος Γιώγας, 

Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος Πασχάλης και Ιωάννης 

Χατζογλου,  μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Με την παραπάνω απόφαση μειοψηφεί ο συμμετέχων Πρόεδρος της 

Κοινότητας Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  105/2020 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  3.8.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου Έλλη, 

Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, 

Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μούκας Σωτήριος,  Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαμλίδης Μιχαήλ,  Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-   Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας Σ. Δαμιανίδης 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενη Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας Μ. Μήτσου  

- Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα 

 


