
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  1/2022    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σήμερα Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε  σε  ειδική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 131/5.1.2022

έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος Δημάρχου

που  έχει  εκλεγεί  με  τις  περισσότερες  ψήφους  κ.  Σωτηρίου  Μούκα,  η  οποία

δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και

επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –

Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  71  του

Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Προεδρεύων  στη  συνεδρίαση

παραπάνω αναφερόμενος Δημοτικός Σύμβουλος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γιώγας Δημήτριος 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2 Γάτσης Χρήστος 13 Μούκας Σωτήριος
3 Γκιούρος Φίλιππος 14 Μουράτογλου Ιωάννης
4 Δελής Αθανάσιος 15 Μουστάκας Γεώργιος
5 Θεοδώρου Έλλη 16 Ξυλουργίδης Αντώνιος,
6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
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7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Ρυσάφης Αντώνιος
8 Καραπατσούδη Ελένη 19 Σαμλίδης Μιχαήλ
9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 20 Τζιάκος Δημήτριος

10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 21 Τσεπκεντζής Ιωάννης
11 Κίτσου Ελένη 22 Χατζόγλου Ιωάννης

                                                                   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Καραμάνη Δήμητρα 4 Ταμβίσκου Ευτυχία
2 Πασχάλης Αλέξανδρος 5 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
3 Πέτκου Αναστάσιος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  ο  Πρόεδρος  του  Συμβουλίου  της

Κοινότητας  Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός.

 Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  παρίσταται  στη

συνεδρίαση.

Ο προεδρεύων σύμβουλος κ Σωτήριος Μούκας ύστερα από τη διαπίστωση

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και πριν την

έναρξη συζήτησης των θεμάτων,  ανέγνωσε τη με  αριθμ.  πρωτ.  164/7.1.2022

δήλωση ανεξαρτητοποίησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργίου Μουστάκα.

Ο προεδρεύων σύμβουλος,  αφού ανέθεσε καθήκοντα ειδικού γραμματέα

στη δημοτική υπάλληλο κα  Πολυξένη Μήτσκου  κάλεσε το συμβούλιο να προβεί

στην  εκλογή  των  μελών  του  προεδρείου  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την

πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα

από 9.1.2022 έως 31.12.2023, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, η οποία έλαβε χώρα

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του Ν.4555/2018, τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ειδικότερα,  όπως  ανέφερε  ο  προεδρεύων  σύμβουλος,  προτείνεται  ο

πρόεδρος από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, ο αντιπρόεδρος από την

παράταξη που αναδείχθηκε δεύτερη σε εκλογική δύναμη και ο γραμματέας από

την παράταξη που αναδείχθηκε τρίτη σε εκλογική δύναμη. Στη συνέχεια, κάλεσε

τους επικεφαλής των τριών πρώτων σε εκλογική δύναμη δημοτικών παρατάξεων

να  ανακοινώσουν  τους  υποψηφίους  των  παρατάξεών τους  για  τα  αντίστοιχα

αξιώματα.  Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου, ως επικεφαλής της παράταξης

«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ- ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ» ανακοίνωσε ότι  ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Φίλιππος Γκιούρος είναι ο μοναδικός υποψήφιος της παράταξης για

το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός είναι ο υποψήφιος

που προτείνεται από την παράταξη. Ο επικεφαλής της παράταξης «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ

2



ΚΙΝΗΣΗ» κ.  Ιωάννης  Τσεπκεντζής  ανακοίνωσε  ότι  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.

Αναστάσιος  Πέτκου  απέστειλε  επιστολή  για  την  υποψηφιότητά  του  λόγω

απουσίας από τη συνεδρίαση και είναι ο μοναδικός υποψήφιος της παράταξης

για το αξίωμα του Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτός είναι ο

υποψήφιος  που  προτείνεται  από  την  παράταξη.   Τέλος,  ο  επικεφαλής  της

παράταξης «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ» κ. Αντώνιος Ρυσάφης ανακοίνωσε ότι ο Δημοτικός

Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης είναι ο μοναδικός υποψήφιος της παράταξης για

το  αξίωμα  του  Γραμματέα  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  αυτός  είναι  ο

υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη. 

Στη  συνέχεια  δόθηκε  ο  λόγος  στους  επικεφαλής  των  παρατάξεων

«Κοινωνία σε Κίνηση» και «Ενωτική Δράση» κ.κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή και Αντώνιο

Ρυσάφη, αντίστοιχα, οι οποίοι ανέφεραν ότι δε θα στηρίξουν την υποψηφιότητα

του  κ.  Φίλιππου  Γκιούρου,  αναφέροντας  τους  λόγους,   όπως  αναλυτικά

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Μετά τα παραπάνω ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος ανακοίνωσε τα

ονόματα των υποψηφίων που προτάθηκαν και συγκεκριμένα:

α. υποψήφιος πρόεδρος  ο κ. Φίλιππος Γκιούρος,

β. υποψήφιος αντιπρόεδρος ο κ. Αναστάσιος Πέτκου και 

γ. υποψήφιος γραμματέας ο  κ. Χρήστος Γάτσης

Ακολούθως,  ο  προεδρεύων  δημοτικός  σύμβουλος,  δεδομένου  ότι  δεν

υπήρξε διαφορετική πρόταση για τα ανωτέρω αξιώματα, κάλεσε τα μέλη του

συμβουλίου να επικυρώσουν, με μυστική ψηφοφορία την εκλογή των υποψηφίων

για τις αντίστοιχες θέσεις.   

Μετά την ολοκλήρωση της μυστικής ψηφοφορίας και αφού ολοκλήρωσε τη

διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων, ο προεδρεύων σύμβουλος ανακοίνωσε ότι

ο κ. Φίλιππος Γκιούρος συγκέντρωσε δέκα (10) σταυρούς προτίμησης και δώδεκα

(12)  λευκά  ψηφοδέλτια,  ο  κ.  Αναστάσιος  Πέτκου  συγκέντρωσε  εννέα  (9)

σταυρούς προτίμησης και  δεκατρία (13)  λευκά ψηφοδέλτια  και  ο  κ.  Χρήστος

Γάτσης συγκέντρωσε δεκατρείς (13) σταυρούς προτίμησης και εννέα (9) λευκά

ψηφοδέλτια.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας

διαπιστώθηκε από τον προεδρεύοντα σύμβουλο ότι εκλέχθηκαν για τη δεύτερη

θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου (9.1.2022 -  31.12.2023)  Πρόεδρος

του δημοτικού συμβουλίου ο κ. Φίλιππος Γκιούρος, Αντιπρόεδρος του δημοτικού

συμβουλίου ο κ. Αναστάσιος Πέτκου και Γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου

ο  κ. Χρήστος Γάτσης.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  1/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Δ.Σ.

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΟΥΚΑΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  14.1.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής 

Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας

- Τα μέλη του Προεδρείου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊσταμένους Δ/νσεων & Τμημάτων
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