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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 74/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

5.  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  ΠΟΥ    E  ΛΗΦΘΗΣΑΝ  ΣΕ  ΔΙΑ  ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

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
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11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 23 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
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.
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα 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  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  5ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε

υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 7445/8.6.2022

εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής:

«Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, στο τέλος της

παραγράφου 5 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 (A΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως΄ 87) προστίθενται εδάφια, ως

εξής:

           «Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία

είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ

της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές

διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον

των  δύο  τρίτων  των  μελών  δημοτικού  συμβουλίου.  Οι  αποφάσεις  που

λαμβάνονται  κατά το προηγούμενο εδάφιο,  ανακοινώνονται  από τον πρόεδρο

του  συμβουλίου  στην  πρώτη,  μετά  τη  λήψη  της  απόφασης,  τακτική

συνεδρίαση.».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη

λειτουργία  Δήμων  και  Περιφερειών  κατά  τη  διάρκεια  της  λήψης  μέτρων

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της από 11.3.2020 Πράξης

Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11.3.2020) «Κατά το διάστημα λήψης

των  μέτρων  αποφυγής  της  διάδοσης  του  κορωνοϊού  COVID-19,  η  λήψη  των

αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού

και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων

μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5

του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά

τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της

δια  ζώσης  σύγκλησης  των  συμβουλίων,  οι  συνεδριάσεις  πραγματοποιούνται

κεκλεισμένων των θυρών».
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Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 43 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις

για τη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» της από 30.3.2020

Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  75/τ.Α΄/30.3.2020) «Έως  τις  31η

Μαΐου  2020,  η  δια  περιφοράς  σύγκληση  των  δημοτικών  και  περιφερειακών

συμβουλίων είναι δυνατή με τη συμμετοχή του ενός δευτέρου (1/2) των μελών

του οικείου συμβουλίου».

 Σας γνωρίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίασε την 4η Μαΐου 2022 &

16η Μαΐου 2022 δια περιφοράς και έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης  62/2022 

Περίληψη

Κρίθηκε ομόφωνα ως κατεπείγον το θέμα της συνεδρίασης

2. Έκδοση κανονιστικής απόφασης που αφορά προσωρινά μέτρα κυκλοφοριακής

ρύθμισης στο Δ. Έδεσσας

Αριθμός Απόφασης  63/2022

Περίληψη

Εγκρίθηκε  ομόφωνα  η  έκδοση  κανονιστικής  απόφασης  για  λήψη  προσωρινών

μέτρων κυκλοφοριακής ρύθμισης, κατά το χρονικό διάστημα από τις 6/5/2022

έως 15/5/2022 για τη διεξαγωγή της ανθοέκθεσης.

3. Λήψη απόφασης για το κατεπείγον του θέματος της συνεδρίασης

Αριθμός Απόφασης  64/2022 

Περίληψη

Κρίθηκε ομόφωνα ως κατεπείγον το θέμα της συνεδρίασης

4. Απόδοση χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών

δαπανών των σχολικών μονάδων (Β’ κατανομή) 

Αριθμός Απόφασης  65/2022

Περίληψη

Εγκρίθηκε ομόφωνα η εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 120.120,00 € στον Κ.Α.

00/6711.001  του  Προϋπολογισμού  οικ.  έτους  2022  και  η  απόδοση

χρηματοδότησης  ποσού  70.120,00€  στην  Σχολική  Επιτροπή  Α΄/θμιας

Εκπαίδευσης  και  ποσού  50.000,00€  στη  Σχολική  Επιτροπή  Β΄/θμιας

Εκπαίδευσης».

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:

1. Την παραπάνω εισήγηση

2. Τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 67 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα
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Τη λήξη συζήτησης του θέματος. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 74/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα 1.7.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

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,
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