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19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 20/2017
    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΓΙΑ ΤΗΝ   
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ «Η ΜΠΙΓΑ» 
ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
13:00 μ.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με  αριθ. πρωτ. 12985/15-6-2017 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 ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2.  Δημήτριος Γιώγας Τακτ. μέλος,
3.  Μαρία Βλάχου -Κατσάρα Τακτικό μέλος,
4. Δημήτριος Ταπαζίδης Τακτικό μέλος,
5. Ελισάβετ  Φράγκου  –Κυανίδου,  Τακτ. 
μέλος,
6. Κων/νος Λαμπρόπουλος Τακτ. μέλος,

1. Διονύσιος Μάρκου Τακτ. μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

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

 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
την από 15-6-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου, η οποία αναφέρει 
τα εξής:
           Ο Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Πέλλας «η Μπίγα», με την από 31/5/2017 επιστολή  
του  (11936/6-6-2017  για το  Δήμο  μας)   προτείνει  την  κατασκευή    Αναθηματικής  
Πλάκας  αφιερωμένη  στον  Άγιο  Εθνοϊερομάρτηρα  Χρυσόστομο  Σμύρνης  και  την  
τοποθέτηση της στην ομώνυμη Πλατεία της πόλης μας. 
         Ως  ελάχιστη  ένδειξη  τιμής  στην  προσφορά  και  τη  θυσία  του  Αγίου  
Εθνοϊερομάρτηρα  Χρυσοστόμου  Σμύρνης,  εισηγούμαι  την  τοποθέτηση  της  ανωτέρω  
αναθηματικής  πλάκας  στην  Πλατεία  Χρυσοστόμου  Σμύρνης  και  παρακαλώ  την  
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Επιτροπή  Ποιότητας  Ζωής  για  την  έγκριση  και  την  παραπομπή  της  απόφασης  στο  
Δημοτικό Συμβούλιου για την λήψη σχετικής απόφασης.

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη πως η Δημοτική Κοινότητα Έδεσσας 
γνωμοδότησε θετικά με την αριθ. 19/2017 απόφασή της στην τοποθέτηση 
αναθηματικής πλάκας  στην Πλ. Χρ. Σμύρνης της πόλης της Έδεσσας  από τον 
Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Πέλλας, σε σημείο που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία 
του Δήμου, και με την προϋπόθεση ότι ο Δήμος Έδεσσας δεν θα επιβαρυνθεί με τις 
δαπάνες τοποθέτησής της.

Το μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κα Ελισάβετ Φράγκου –Κυανίδου 
προτείνει να συστήσει ο Δήμος μία διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτεί 
για αιτήματα, όπως το αναφερόμενο του Συλλόγου Μικρασιατών, και θα κρίνει αν για 
ιστορικούς, πολιτιστικούς λόγους θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά τα όποια 
αιτήματα των Συλλόγων. Επιπλέον θέτει προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ερώτημα 
κατά πόσο ο Δήμος θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε κάθε αντίστοιχο αίτημα των 
συλλόγων του Δήμου.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει  τη λήψη απόφασης από την 
Επιτροπή  Ποιότητα  Ζωής  για  εισήγηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  για τοποθέτηση 
Αναθηματικής  Πλάκας  αφιερωμένη  στον  Άγιο  Εθνοϊερομάρτηρα  Χρυσόστομο 
Σμύρνης, στην ομώνυμη Πλατεία της πόλης μας. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση,  αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της και τις τοποθετήσεις των μελών της κι αφού έλαβε υπόψη της την από 
15-6-2017 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 73 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα για λήψη απόφασης σχετικά με 

την ικανοποίηση του αιτήματος του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Πέλλας και την 
τοποθέτηση της ανωτέρω αναθηματικής πλάκας στην Πλατεία Χρυσοστόμου Σμύρνης 
στην πόλη της Έδεσσας.

Το μέλος Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου μειοψηφεί υποστηρίζοντας πως ο 
Δήμος θα πρέπει να συστήσει ο Δήμος μία διεπιστημονική επιτροπή η οποία θα 
γνωμοδοτεί για αιτήματα, όπως το αναφερόμενο του Συλλόγου Μικρασιατών, και θα 
κρίνει αν για ιστορικούς, πολιτιστικούς λόγους θα μπορούν να γίνονται αποδεκτά τα 
όποια αιτήματα το Συλλόγων.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
14:15 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 20/2017
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές 26/6/2017
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΖ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος  Ταπαζίδης,  Μαρία  Βλάχου  –Κατσάρα, 
Δημήτριος Γιώγας, Ελισάβετ Φράγκου- Κυανίδου, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Γραφείο Δημάρχου
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  (Δ.Ε. Έδεσσας και 
Βεγορίτιδας) , πλειοψηφίας κ. Ταπαζίδη Δημήτριο.
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