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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 IOYNIOY 2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 70/2022      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 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 

ΑΔΑ: ΡΔΠΦΩΡΠ-ΖΑΠ



 

2 

 

9 Καραπατσούδη Ελένη 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 22 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

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 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 8132/23.6.2022 εισήγησή του, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Σύμφωνα με τις παρ.1 & 2 του άρθρου 77 του Ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκαν 

με την παρ.2 του άρθρου 58 του Ν.3966/2011, το άρθρο 7 του Ν.4623/19, το άρθρο 66 

του Ν.4795/2021 και το άρθρο 51 του Ν.4873/21 ορίζεται ότι: 

«1. Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους 

νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν 

προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου 

κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης. 

Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού 

συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής. Ως συμπαραστάτης του δημότη 

και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Ως 

προς το αξίωμα του συμπαραστάτη του δημότη ισχύουν τα κωλύματα και τα 

ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος. Η θητεία του 

συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

2. Η διαδικασία για την επιλογή του συμπαραστάτη γίνεται εντός δύο (2) μηνών 

από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών. Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της 

επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Αν δεν επιτευχθεί η επιλογή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια ή 

μεταγενέστερη συνεδρίαση με την ίδια πλειοψηφία. Είναι επιτρεπτή με την ίδια πλειοψηφία 

και την αυτή διαδικασία η ανάκληση του συμπαραστάτη για πλημμελή εκτέλεση των 

καθηκόντων του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου». 

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 51 του Ν.4873/21: 
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«3.Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο 2019-2023, ο συμπαραστάτης του δημότη 

και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία 

και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του Δημοτικού 

Συμβουλίου.» 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1/661/07.01.2020 μεταξύ άλλων επισημαίνονται τα εξής: 

«[…] η προθεσμία επιλογής του Συμπαραστάτη είναι μεν ενδεικτική, αλλά δεν θα 

πρέπει να ξεπερνά ένα εύλογο χρονικό διάστημα, πέραν του προβλεπόμενου διμήνου. 

Ωστόσο, λόγω της μακρόχρονης διοικητικής πρακτικής που έχει εδραιωθεί από το έτος 

2011 και της ανάγκης πλήρωσης της θέσης του Συμπαραστάτη προς διευκόλυνση των 

πολιτών, είναι δυνατή η επαναπροκήρυξη της θέσης του Συμπαραστάτη κατά τη 

διάρκεια της δημοτικής περιόδου, σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επιλογή του 

στις δύο προβλεπόμενες στο νόμο συνεδριάσεις. 

[…] Η διαδικασία επιλογής του Συμπαραστάτη ξεκινά από την απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου που δύναται να καθορίζει το ελάχιστο περιεχόμενο της 

προβλεπόμενης στο νόμο προκήρυξης ή από την προκήρυξη - σε περίπτωση μη 

έκδοσης της ανωτέρω απόφασης- και λήγει κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της 

επιλογής. 

[…] Ο Συμπαραστάτης επιλέγεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 

οποία λαμβάνεται με την ανωτέρω μυστική ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία των 

τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του. Ο νομοθέτης έκρινε ότι η ανωτέρω ειδική 

πλειοψηφία μπορεί να εξασφαλίσει, τόσο το κύρος του θεσμού, όσο και την ευρεία 

αποδοχή του από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Συνεπώς, πρόσωπο που δεν 

συγκεντρώσει την ανωτέρω ειδική πλειοψηφία, ούτε στην πρώτη, ούτε στην 

επαναληπτική ψηφοφορία, δεν μπορεί να επιλεγεί Συμπαραστάτης.  

Διευκρινίζεται ότι για τη λήψη της σχετικής απόφασης, ο αριθμός των πραγματικά 

παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου και καταγράφεται τη στιγμή έναρξης της ψηφοφορίας. Στον 

αριθμό αυτόν (των πραγματικά δηλαδή παρόντων δημοτικών συμβούλων) υπολογίζεται 

η απαιτούμενη για τη λήψη απόφασης ειδική πλειοψηφία των 3/5. Συμπαραστάτης 

επιλέγεται αυτός που συγκεντρώσει στο πρόσωπό του τους ψήφους που αντιστοιχούν 

στην πλειοψηφία των 3/5 επί των πραγματικά παρόντων μελών που παρευρίσκονται 

κατά την έναρξη της ψηφοφορίας[…]». 

Με την υπ’ αριθ. 24/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκε το 

ελάχιστο περιεχόμενο της προκήρυξης για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την επιλογή 

Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης.  
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Στη συνέχεια εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 5272/5.5.2020 προκήρυξη Δημάρχου, η 

οποία δημοσιεύθηκε στο δημοτικό κατάστημα, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 

πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΨΧΗ2ΩΡΠ-ΩΡΛ. 

Οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης, 

κατόπιν σχετικής δήλωσής τους στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου,  υπέβαλλαν 

τις υποψηφιότητες τους, οι οποίες έως σήμερα είναι οι εξής: 

Γέσιος Γκέσκος Διονύσιος 

Κορώνας Χρήστος 

Μπούζμπα Αναστασία 

Παπαγιάννη Αικατερίνη 

Καλώ όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να προβούν, με μυστική 

ψηφοφορία στην επιλογή του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης ανάμεσα 

στους υποψήφιους, λαμβάνοντας υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του 

καθενός». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι κατατέθηκαν άλλες δύο 

υποψηφιότητες από τους κ.κ. Κων/νο Σουλίδη και Σωτήριο Δραγούμη και έδωσε το λόγο 

στους παρεβρισκόμενους υποψηφίους κ.κ. Σωτήριο Δραγούμη, Χρήστο Κορώνα, 

Αικατερίνη Παπαγιάννη και Κων/νο Σουλίδη, προκειμένου να τοποθετηθούν, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν, ο Πρόεδρος ανέγνωσε τις επιστολές των υποψηφίων κ.κ. Αναστασίας 

Μπούζμπα και Διονυσίου Γέσιου – Γκέσκου, διότι δεν είχαν τη δυνατότητα να παραστούν 

στη συνεδρίαση.   

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Τσεπκεντζή,  Χαράλαμπο Τσιτσάγκα  και Ιγνάτιο Κετσιτζίδη,  προκειμένου να εκφράσουν 

τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου να προβούν, με μυστική ψηφοφορία στην επιλογή του Συμπαραστάτη του 

Δημότη & της Επιχείρησης ανάμεσα στους παραπάνω υποψήφιους, λαμβάνοντας 

υπόψη το εγνωσμένο κύρος και την εμπειρία του καθενός. 

Έπειτα από την διαδικασία της ψηφοφορίας για την εκλογή, ο Πρόεδρος 

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Ο  Γέσιος Γκέσκος Διονύσιος  έλαβε  τέσσερεις (4) ψήφους  

2. Ο Δραγούμης Σωτήριος  δεν έλαβε καμία ψήφο 

3. Ο Κορώνας Χρήστος έλαβε έξι (6)  ψήφους 
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4. Η Μπούζμπα Αναστασία έλαβε δύο (2)  ψήφους 

5. Η Παπαγιάννη Αικατερίνη έλαβε έξι (6)  ψήφους 

6. Ο Σουλίδης Κωνσταντίνος έλαβε δύο (2)  ψήφους 

Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας απείχε από τη διαδικασία 

της ψηφοφορίας. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την ανακοίνωση των 

αποτελεσμάτων της παραπάνω ψηφοφορίας ανέφερε ότι κανείς από τους παραπάνω 

υποψηφίους δεν έλαβε την πλειοψηφία των τρίτων πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Έδεσσας για την επιλογή του Συμπαραστάτη του 

Δημότη και της Επιχείρησης στο Δήμο Έδεσσας και πρότεινε να επαναληφθεί η 

ψηφοφορία. 

Έπειτα από την διαδικασία της δεύτερης ψηφοφορίας για την εκλογή ο Πρόεδρος 

ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας τα οποία έχουν ως εξής:  

1. Ο  Γέσιος Γκέσκος Διονύσιος  έλαβε  δύο (2) ψήφους  

2. Ο Δραγούμης Σωτήριος  έλαβε μία(1)  ψήφο 

3. Ο Κορώνας Χρήστος έλαβε τρεις (3)  ψήφους 

4. Η Μπούζμπα Αναστασία έλαβε δύο (2)  ψήφους 

5. Η Παπαγιάννη Αικατερίνη έλαβε εννέα (9)  ψήφους 

6. Ο Σουλίδης Κωνσταντίνος έλαβε τρεις (3)  ψήφους 

Δεν βρέθηκε κανένα λευκό ψηφοδέλτιο.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας απείχε από τη διαδικασία 

της ψηφοφορίας. 

Μετά και τη δεύτερη παραπάνω ψηφοφορία, την πλειοψηφία των τρίτων πέμπτων 

(3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου δεν συγκέντρωσε κανένας 

υποψήφιος, οπότε δεν επιλέγεται κανένας στη θέση του Συμπαραστάτη του Δημότη & 

της Επιχείρησης. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

▪ την εισήγηση του προέδρου,  

▪ το άρθρο 77 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

▪ την εγκύκλιο 661/07.01.2020 ΥΠ.ΕΣ. 

▪ τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 

5.272/5-5-2020  Προκήρυξη του Δημάρχου Έδεσσας 

▪ το γεγονός ότι ο πληθυσμός του Δήμου ανέρχεται σε 28.816 

κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του έτους 2011  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Δεν επιλέγει κανέναν υποψήφιο ως Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης 

στον Δήμο Έδεσσας, καθώς δεν συγκέντρωσε κανείς την απαραίτητη πλειοψηφία. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  70/2022 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  8.7.2022 

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, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Υποψηφίους 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου 
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