
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 IOYNIOY 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 71/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2.  ΕΚΛΟΓΗ  ΔΥΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ  ΤΗΣ  ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ  ΓΙΑ  ΤΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟΥΣ  ΣΤΗ  ΣΥΝΘΕΣΗ  ΤΗΣ  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ,

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 45 ΤΟΥ Ν. 3979/2011

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου  2022 και  ώρα 18.30 το  Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε  σε  τακτική  δια  ζώσης  δημόσια  συνεδρίαση  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,

ύστερα  από  την  με  αριθμ.  πρωτ.  8149/23.6.2022  έγγραφη  πρόσκληση  του

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.

3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του

άρθρου 184, παρ. 1, του Ν. 4635/2019.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν  τα 24 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 14 Μουράτογλου Ιωάννης
3 Γιώγας Δημήτριος 15 Μουστάκας Γεώργιος
4 Δελής Αθανάσιος 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος
5 Θεοδώρου Έλλη 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
6 Θωμάς Ευάγγελος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 19 Ρυσάφης Αντώνιος
8 Καραμάνη Δήμητρα 20 Σαμλίδης Μιχαήλ
9 Καραπατσούδη Ελένη 21 Ταμβίσκου Ευτυχία

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης
11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 23 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
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12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 24 Χατζόγλου Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Τζιάκος Δημήτριος
2 Κίτσου Ελένη

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Αλέξανδρος  Πασχάλης,  Έλλη  Θεοδώρου  και

Γεώργιος  Μουστάκας,  συμμετείχαν  στη  συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020 και δεν συμμετείχαν

στη συζήτηση των 1ου και 2ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη των

αντίστοιχων αποφάσεων.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά

τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη

συζήτηση  του  4ου θέματος  εκτός  ημερήσιας  διάταξης  (κατά  τη  διαδικασία

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο).

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Έλλη Θεοδώρου αποχώρησε - αποσυνδέθηκε από

τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21υυ θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν

τη λήψη απόφασης).

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Αλέξανδρος  Π;ασχάλης,  αποχώρησε  –

αποσυνδέθηκε  από  τη  συνεδρίαση  μετά  τη  συζήτηση  του  4ου θέματος  εκτός

ημερήσιας  διάταξης  (κατά  τη  διαδικασία  ερωτήσεων  προς  τον  Δήμαρχο)  και

επανασυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η  Δημοτική  Σύμβουλος  κα  Ελένη  Καραπατσούδη  αποχώρησε  από  τη

συνεδρίαση κατά  τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη

λήψη απόφασης).

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Δημοτικών  Κοινοτήτων για  τα  θέματα  που  περιλαμβάνονται  στην  ημερήσια

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β.  Άρνισσας  κ.  Νικόλαος  Παπαγιαννίδης,  ο  οποίος  συμμετείχε  στη

συνεδρίαση  με  τη  διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  αριθ.

429/12.03.2020.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής

Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας. 

Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
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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  με  την  εξής  σειρά:  1ο &  2ο θέματα  εκτός  ημερήσιας

διάταξης,1ο & 21ο θέματα ημερήσιας διάταξης, 3ο & 4ο θέματα εκτός ημερήσιας

διάταξης  (ακολούθησε η διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο), 2ο έως 20ο

θέματα ημερήσιας διάταξης & 22οι θέμα ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7508/9.6.2022 εισήγησή

του, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με  ην παρ.  2  του  άρθρου  11 του  Ν.  4018/2011 η  παρ.  4  του

άρθρου  45  του  Ν.3979/2011  (Α΄138)  αντικαθίσταται  ως  εξής:  «Όπου  στις

διατάξεις του ν. 3584/2007 (Α΄143) αναφέρεται η Δημαρχιακή Επιτροπή, στο εξής

νοείται  η  Εκτελεστική  Επιτροπή  και  όπου  δεν  υπάρχει  ο  Δήμαρχος.  Όταν

επιλαμβάνεται  η  Εκτελεστική  Επιτροπή,  κατά  τις  διατάξεις  ανωτέρου  νόμου,

συμμετέχουν στη σύνθεσή της με δικαίωμα ψήφου δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι της

μειοψηφίας που ορίζονται από αυτή.»

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ΄ αρίθμ. 47472/5-12-2011 έγγραφο

με θέμα «Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του

άρθρου 45, παρ. 4 του Ν. 3979/2011» στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Η  Εκτελεστική  Επιτροπή  ως  συλλογικό  όργανο  διοίκησης  του  Δήμου

διέπεται,  αναφορικά με τη σύσταση και  τη λειτουργία  της,  από το  ρυθμιστικό

πλαίσιο του άρθρου 62 του Ν. 3852/2010. 

Ειδικότερα,  όμως,  στις  περιπτώσεις  κατά  τις  οποίες  η  Εκτελεστική

Επιτροπή  επιλαμβάνεται  κατά  τις  διατάξεις  του  Ν.  3584/2007,  δηλαδή  ως

συλλογικό πειθαρχικό όργανο, όλες οι παρατάξεις της μειοψηφίας εκλέγουν δύο

δημοτικούς συμβούλους μεταξύ των μελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του

Δήμου, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής

και  το  χρόνο  της  θητείας  των  δημοτικών  συμβούλων  των  παρατάξεων  της

μειοψηφίας  του  δημοτικού  συμβουλίου  στην  Εκτελεστική  Επιτροπή  ισχύουν

αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για

τα λοιπά συλλογικά όργανα διοίκησης του Δήμου, την Οικονομική Επιτροπή και

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής».

Σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 74 του ν.3852/2010,  όπως ισχύει,

στην Εκτελεστική Επιτροπή, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται κατά

τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο:

 η Παράταξη «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ»  δικαιούται ένα (1) αιρετό μέλος 
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 η Παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»  δικαιούται ένα (1) αιρετό μέλος

Καλούνται οι παραπάνω δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια

με  τους  υποψηφίους  τους  για  την  πλήρωση  των θέσεων  που  δικαιούνται  στην

Εκτελεστική Επιτροπή.

Παρακαλώ  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  της  μειοψηφίας  να  προβούν,

σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν.3852/2010,  όπως ισχύει,  στην

εκλογή  με  μυστική  ψηφοφορία,  δύο  μελών  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής,   στις

περιπτώσεις κατά τις οποίες επιλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007,

δηλαδή ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο, για τη δεύτερη θητεία  της τρέχουσας

δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2023. Ως μέλη της

επιτροπής εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης,

ενώ οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη. Σε

περίπτωση  ισοψηφίας  διενεργείται  δημόσια  κλήρωση  από  τον  Πρόεδρο  του

Δημοτικού Συμβουλίου».

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι δήλωσαν υποψηφιότητα,

από την παράταξη  «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ»  οι κ.κ. Αθανάσιος Δελής και Ευάγγελος

Θωμάς και από την παράταξη «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ»   οι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και

Ιγνάτιος Κετσιτζίδης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι μετά την ολοκλήρωση της μυστικής

ψηφοφορίας από τους Συμβούλους της  μειοψηφίας  οι  υποψήφιοι  κ.κ.  Αθανάσιος

Δελής  και  Αντώνιος  Ρυσάφης   εκλέγονται  ως  τακτικά  μέλη  της  Εκτελεστικής

Επιτροπής,  με εφτά  (7)  σταυρούς προτίμησης ο καθένας και οι  υποψήφιοι  κ.κ.

Ευάγγελος Θωμάς και Ιγνάτιος Κετσιτζίδης εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη

της Εκτελεστικής Επιτροπής, με τέσσερεις  (4) σταυρούς προτίμησης ο καθένας.

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα

των εκλεγέντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίοι θα συμμετέχουν στη

σύνθεσή της σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρ. 45 του Ν. 3979/2011,

για τα επόμενα έτη της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και συγκεκριμένα έως την

31η Δεκεμβρίου 2023, ως εξής:

- Αθανάσιος  Δελής  τακτικό  μέλος  και  Ευάγγελος  Θωμάς  αναπληρωματικό

μέλος

- Αντώνιος Ρυσάφης τακτικό μέλος και Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αναπληρωματικό

μέλος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  71/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 
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Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  30.6.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, 

Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, 

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, 

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία,  Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας

- Γραμματεία Ε.Ε. κα Ε. Δημητριάδου

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):

- Εκλεγέντες Δημοτικούς Συμβούλους

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Δήμαρχο & Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Δ. Γιάννου
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