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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

   Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 
προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 860/27-1-2022 του Προέδρου της, που είχε 

επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) και είχε δημοσιευθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Αναπλ. Μέλος, 

5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης - Αναπλ. μέλος, 
6. Δημήτριος Γιώγας - Αναπλ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 

2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
3. Ευάγγελος θωμάς – Τακτ. μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 

 
 

           Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στο εξής δεν συμμετείχε το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Δημήτριος Γιώγας. 

           Το μέλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 
συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

            Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης και Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα 
μέλη κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης, Δημήτριος Γιώγας και Ιωάννης Τσεπκεντζής με 

τηλεδιάσκεψη. 
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            Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 

Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας. 
            Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά:1ο, 2ο, 4ο, 3ο. 13ο – 18ο, 27ο – 29ο, 
7ο -10ο, 21ο, 11ο, 5ο, 6ο, 25ο, 26ο, 20ο, 19ο, 22ο -24ο & 12ο. 

 
 

          Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την εγκύκλιο με  
Α.Π.96599/εγκ.932/29-12-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία σχετικά με 

την εκλογή Αντιπροέδρου των Επιτροπών αναφέρει τα εξής: 
         «Τα οριζόμενα και εκλεγμένα μέλη των ως άνω επιτροπών στην πρώτη 
συνεδρίαση, και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας, εκλέγουν, με φανερή 
ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου, στην περίπτωση αυτή, έχει και ο 
πρόεδρος της επιτροπής. 
         Αντιπρόεδρος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία όλων των 
μελών της αντίστοιχης επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, 
τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν, και πάλι, δεν επιτευχθεί η απόλυτη 
πλειοψηφία, τότε διεξάγεται τρίτη ψηφοφορία και εκλέγεται, όποιος λάβει τη σχετική 
πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον πρόεδρο της κατά 
περίπτωση οικείας επιτροπής.  
         Σημειώνεται ότι ο Αντιπρόεδρος προεδρεύει της επιτροπής, όταν απουσιάζει ή 
κωλύεται ο πρόεδρος της επιτροπής. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του 
Αντιπροέδρου, προεδρεύει το μέλος της επιτροπής το οποίο κατά τη διαδικασία εκλογής 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών των επιτροπών έχει εκλεγεί με τις περισσότερες 
κατά σειρά ψήφους. 
         Για τον έλεγχο νομιμότητας της εκλογής Αντιπροέδρου των επιτροπών δεν 
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί ελέγχου πρακτικών εκλογής των μελών των επιτροπών 
αλλά οι διατάξεις των άρθρων 226 και 227 του ν. 3852/2010.  
         Τέλος, σε περίπτωση λήξης της θητείας του Αντιδημάρχου, ο οποίος είναι 
Αντιπρόεδρος, διενεργείται νέα εκλογή Αντιπροέδρου, ακόμα και στην περίπτωση που 
Αντιδήμαρχος οριστεί εκ νέου το ίδιο πρόσωπο με νέα θητεία». 
          Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να εκλεγεί ως Αντιπρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής έως τις 31-12-2023 το μέλος της και Αντιδήμαρχος κ. 
Μιχαήλ Σαμλίδης. 

     Στη συνέχεια ακολούθησε φανερή ψηφοφορία μεταξύ των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής, οι οποίοι ψήφισαν όλοι υπέρ της εκλογής του μέλους κ. 
Μιχαήλ Σαμλίδη.  

     Ύστερα από το τέλος της πιο πάνω ψηφοφορίας, ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με το οποίο για το αξίωμα του Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, 
το μέλος της Μιχαήλ Σαμλίδης, συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους επί του συνόλου των 

ψηφισάντων. 
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά την παραπάνω διαδικασία κι αφού άκουσε τον 

Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 παρ. 11 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε 
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από το άρθρο 2 παρ. 11 του Ν. 4623/2019 και ισχύει καθώς και την αριθ. πρωτ. 

96599/εγκ.932/29-12-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  
Αποφασίζει ομόφωνα 

Εκλέγει τον Αντιδήμαρχο και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Έδεσσας Μιχαήλ Σαμλίδη, ως Αντιπρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Έδεσσας, έως τις 31.12.2023, ο οποίος συγκέντρωσε έξι (6) ψήφους δηλ. την απόλυτη 

πλειοψηφία όλων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής. 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:20 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2022 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 1.2.2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος), Δημήτριος 
Γιώγας (Αναπλ. μέλος), Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου. 

 

 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Δημοτικό Σύμβουλο Μιχαήλ Σαμλίδη 
 

Αποδέκτης προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 
- Προϊσταμένους Δ/νσεων 

 


