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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  175/2020      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

17.622/18.12.2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία 

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και 

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Δελής Αθανάσιος 13 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος 
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5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κίτσου Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Αναστάσιος Πέτκου,  

Ελένη Κϊτσου και Δημήτριος Τζιάκος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

υποβολής ερωτήσεων προς το Δήμαρχο, πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσια διάταξης, 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε 

κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Έδεσσας για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορά την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η 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. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 

έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση»  κ. 

Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα 

εξής: 

«Ζητάμε να συνταχθεί ένα κείμενο, στο οποίο θα εκφράζεται η διαμαρτυρία μας 

για την ατζέντα της επίσκεψης του πρωθυπουργού και για τη μη κλήση των δημάρχων 

και τη μη σύσκεψη με υπηρεσιακούς, γιατρούς και με νοσηλευτές και όλους τους 

υπόλοιπους».  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Κων/νο 

Λαμπρόπουλο,  Δημήτριο Γιώγα,  Αντώνιο Ρυσάφη και Χαράλαμπο Τσιτσάγκα, καθώς 

και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους 

όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: 

Κος Λαμπρόπουλος Κ.:  Απ' όσο γνωρίζω, η ατζέντα του πρωθυπουργού, γιατί 

σαν μέλος του Δ.Σ. του Νοσοκομείου κι εγώ ενημερώθηκα από τα κανάλια ότι θα 'ρθει 

ο πρωθυπουργός την πρώτη φορά, πήρα τηλέφωνο τον διοικητή και τον ρώτησα 

ποιοι είναι καλεσμένοι και ποιοι περιλαμβάνονται στην ατζέντα του. Μου είπε ότι έχουν 

καλεστεί μόνο οι γιατροί του Νοσοκομείου που μιλήσανε με τον πρωθυπουργό, δεν 

είναι καλεσμένος ούτε κανένας, ούτε βουλευτές της ΝΔ, ούτε δήμαρχοι. Τώρα, αν 

βρέθηκαν ο κύριος Στάμκος στα Γιαννιτσά ή αν πήγαινε ο δήμαρχος ο δικός μας ή αν 

πήγαινα εγώ σαν μέλος του Δ.Σ., δε θα μπαίναμε μέσα στη συζήτηση, γιατί ήταν η 

συζήτηση καθαρά με τους γιατρούς. Και δεν ξέρω τι έγινε, αν ενημερώθηκε, αλλά η 

ατζέντα του ήταν και ήταν το μέγιστο μου είπανε εφτά άτομα. Δεν μπορούσαν να 

μπουν παραπάνω άτομα.  

Κος Γιώγας Δ.:  Απλά θεωρώ ότι αυτή την περίοδο το να μιλάμε για συσκέψεις 

μεγάλες και διευρυμένες, νομίζω συζητάμε σε λάθος βάση. Έτσι κι αλλιώς η ατζέντα 

του πρωθυπουργού ήταν πολύ συγκεκριμένη και η επίσκεψη φαντάζομαι και το 

πιστεύουμε όλοι ότι δεν είχε την ουσιαστική ενημέρωση. Ήταν μια προσωπική επαφή 
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που σηματοδοτεί απλά ότι ήρθε ο πρωθυπουργός στο Νομό που είχε τα περισσότερα 

κρούσματα και τα περισσότερα θύματα. Αν θεωρείτε ότι ο πρωθυπουργός 

ενημερώνεται μόνο μέσω αυτών των συναντήσεων, νομίζω ότι κακώς καθόμαστε και 

συζητάμε. Έτσι; Η ενημέρωση έχει προηγηθεί από τα στελέχη, έχει προηγηθεί από τους 

υπεύθυνους. Και όσο αφορά την κυρία Καραντώνη, τη σέβομαι και την εκτιμώ και 

αναγνωρίζω το έργο της, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι υπηρεσιακός παράγοντας. Έτσι; 

Παίρνει οδηγίες από το Υπουργείο για το τι πρέπει να πράξει και το τι δεν πρέπει και τι 

είναι αρμοδιότητά της. 

Κος Ρυσάφης Α.: Εγώ λοιπόν όφειλα να σου υπενθυμίσω πρόεδρε, γιατί έδειχνε 

να κλείνει το θέμα των προ ημερησίας θεμάτων, να σου υπενθυμίσω την πρόταση του 

Μουράτογλου. Εφόσον ο Μουράτογλου απέσυρε την πρόταση και ο δήμαρχος δε 

θίχτηκε, εγώ πιστεύω ότι καλό είναι να μιλήσουμε με την κυρία Ταμβίσκου, να 

μιλήσουμε με τους γιατρούς, αν είναι ευχαριστημένοι από αυτά που ειπώθηκαν 

σήμερα με τον πρωθυπουργό και αν δούμε ότι οι γιατροί και η Ταμβίσκου και όποιος 

άλλος έχει παράπονα από την επίσκεψη και μπορούμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση 

συμπληρωματική σαν Δήμος Έδεσσας, να τη βγάλουμε. Σήμερα, στην παρούσα 

φάση έτσι όπως έχει το θέμα και επειδή μπορεί να θυμώσαμε κάποιοι που δε μας 

κάλεσαν ή μπορεί να μη θυμώσαμε κι όλα αυτά, είναι άσκοπο να βγάλουμε μια 

ανακοίνωση. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Καλό είναι να μιλήσουμε με την 

κυρία Ταμβίσκου, καλό είναι να μιλήσουμε με τους γιατρούς και βλέπουμε. 

Δήμαρχος: Κύριε Ρυσάφη, δεν εξέφρασα το θυμό μου γιατί θύμωσα γιατί δε με 

κάλεσε. Απλά θεωρούσα αν θέλεις αναγκαίο να κληθεί η τοπική αυτοδιοίκηση. Από τη 

στιγμή που ο πρωθυπουργός δεν το έκανε, σημαίνει ότι δεν μας έχει ανάγκη. Αυτό 

είπα. Ότι μας αγνοεί. Από εκεί και πέρα... 

Κος Ρυσάφης Α.: Δήμαρχε, καλό θα ήταν όπως είπε ο κύριος Λαμπρόπουλος, 

να δούμε και το πρωτόκολλο. Τι προέβλεπε. Αφού δεν προέβλεπε, αν δεν προέβλεπε 

ας πούμε να καλέσουν και τους δημάρχους, δε θα υπήρχε και λόγος να 

αντιδράσουμε. Αν όμως προβλέπει... 

Κος Τσιτσάγκας Χ.: Εγώ νομίζω ότι η κίνηση του πρωθυπουργού είναι μια 

καθαρά επικοινωνιακή, όπως αντιμετωπίζει και την πανδημία εκεί πέρα από τις αρχές 

της πανδημίας και ιδίως τώρα προς το τέλος, εμφανίζοντας το εμβόλιο, αυτό το 

εμβόλιο, σαν την (...) 
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά με το αίτημα το οποίο υπέβαλε η «Κοινωνία σε Κίνηση», υπέρ της 

αποστολής επιστολής διαμαρτυρίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 Να μην αποσταλεί επιστολή διαμαρτυρίας για την ατζέντα της επίσκεψης του 

πρωθυπουργού και τη μη κλήση των δημάρχων και τη μη σύσκεψη με υπηρεσιακούς, 

γιατρούς και νοσηλευτές. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής, Γεώργιος Μουστάκας, 

Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου, Αθανάσιος Δελής και 

Χαράλαμπος Τσιτσάγκας   μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  175/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  21.1.2021 

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, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Επικεφαλής δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση»   Ιωάννη Τσεπκεντζή 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου 


