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ΘΕΜΑ 14ο
(ημερήσιας διάταξης)

Διάθεση γεωργικού ελκυστήρα από το Δασαρχείο Γουμένισσας στον Δήμο
Παιονίας.
Σήμερα την 15-11-2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19.00 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 19.950/09-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που
δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα διατάξεις του άρθρου 67 του
ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006
ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος
Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 Συμβούλων,
βρέθηκαν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (22) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΥΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (5) :
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 67, την παρ.
3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N. 3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι
Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-
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ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ

ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ

*Πριν την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης
αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία η συζήτηση και ψήφιση των
παρακάτω θεμάτων:
-10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικον. έτους 2018.
-Διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών Δήμου Παιονίας (χρεώσεις νεκροταφείων).
- Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης
- Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και
Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παιονίας, επιλογή
του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της
προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των
σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».
- Ανταλλαγή δημοτικής έκτασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 190 του
Δημοτικού και κοινοτικού κώδικα (Ν. 3463/2006) με αντίστοιχη καλλιεργήσιμη
έκταση ιδιοκτησίας Ιερού Κοινοβίου Οσίου Νικοδήμου.
*Μετά από ομόφωνη απόφαση των μελών του Δ.Σ. το 15ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης συζητήθηκε και ψηφίστηκε ως 1ο με αποτέλεσμα το 1ο θέμα να
συζητηθεί ως 2ο, το 2ο ως 3ο κλπ μέχρι την συζήτηση του 15ου θέματος.
*Πριν από την έναρξη συζήτησης και ψήφισης των θεμάτων της εκτός ημερήσιας
διάταξης καθώς και της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο Δ.Σ. Μεμετζής
Κων/νος.
* Μετά την συζήτηση και ψήφιση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης
αποχώρησε η Δ.Σ. Πολιτίδου Ευανθία

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Συμβουλίου ότι :
Το Δασαρχείο Γουμένισσας έχει στην κατοχή του από δωρεά της
εταιρείας Κοντέλλης Α.Ε.Β.Ε. έναν γεωργικό ελκυστήρα με άδεια
γεωργικού μηχανήματος και αριθμό 60258 (Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Κιλκίς 15-07-2008). Το ΑΜ 60258 παρέμεινε σε ακινησία λόγω έλλειψης
πιστώσεων και δεν υπήρχε δυνατότητα αγοράς άλλων εξαρτημάτων με τα
οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το μηχάνημα από το Δασαρχείο
Γουμένισσας. Με την υπ΄ αριθμ.7949/10-07-2009 απόφαση Περιφέρειας
Κεντρικής Μακεδονίας διατέθηκε προς χρήση στον πρώην Δήμο
Γουμένισσας για δύο χρόνια. Με την υπ΄ αριθμ.25140/01-07-2011
απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διατέθηκε επίσης προς
χρήση στο Δήμο Παιονίας (Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας) για δύο χρόνια.
Με την υπ’ αριθμ 74530/03-09-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης διατέθηκε επίσης η
χρήση του παραπάνω γεωργικού ελκυστήρα για κάλυψη αναγκών του
Δήμου Παιονίας για 2 έτη. (έως 08-09-2016).
Επίσης, με την υπ’ αριθμ 4003/30-01-2017 απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης διατέθηκε η
χρήση του παραπάνω γεωργικού ελκυστήρα για κάλυψη αναγκών του
Δήμου Παιονίας για 2 έτη. (έως 31-10-2018).
Επειδή το Δασαρχείο Γουμένισσας δεν μπορεί να αξιοποιήσει το εν λόγω
γεωργικό μηχάνημα (γεωργικό ελκυστήρα),
Επειδή ακόμη δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα που έχει υποβληθεί από το
Δασαρχείο Γουμένισσας προς το Υ.ΠΕ.Κ.Α. για την οριστική παραχώρηση
του μηχανήματος στο Δήμο Παιονίας
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Επειδή το μηχάνημα είναι χρήσιμο για το Δήμο
Προτείνεται να υποβληθεί εκ νέου αίτημα στην αρμόδια υπηρεσία της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την εκ νέου
παραχώρηση χρήσης του μηχανήματος στον Δήμο Παιονίας, ο οποίος
μπορεί και το αξιοποιεί πλήρως με πολλά παρελκόμενα και παράλληλα
εξυπηρετεί και το Δασαρχείο σε ορισμένες δασικές εργασίες.
Ακολούθως κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά με την υποβολή
του αιτήματος.
Το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του
1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 (Δ.Κ.Κ.)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας –
Θράκης, για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης για (2) έτη ενός γεωργικού
ελκυστήρα με αριθμό αδείας ΑΜ 60258 στον Δήμο Παιονίας, ο οποίος
μπορεί και το αξιοποιεί πλήρως με πολλά παρελκόμενα και παράλληλα να
εξυπηρετεί και το Δασαρχείο σε ορισμένες δασικές εργασίες που θα
προκύπτουν.
Ο Δήμος Παιονίας θα είναι υπεύθυνος για κάθε υπαίτια βλάβη ή φθορά του
μηχανήματος και την διατήρηση της καλής λειτουργικής του κατάστασης.
Για το χρονικό διάστημα της παραχώρησης οι δαπάνες κίνησης,
συντήρησης, επισκευής και ασφάλισης του μηχανήματος θα βαρύνουν τον
προϋπολογισμό του Δήμου Παιονίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 242/2018.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται
συνεδρίαση.
Για το 17ο/2018 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

η

