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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ

Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

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

886/27.1.2022  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 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουστάκας Γεώργιος

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος

4 Δελής Αθανάσιος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος

5 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ρυσάφης Αντώνιος

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ

7 Καραμάνη Δήμητρα 18 Ταμβίσκου Ευτυχία

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τζιάκος Δημήτριος
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9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Τσεπκεντζής Ιωάννης

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

11 Μούκας Σωτήριος 22 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Κίτσου Ελένη
2 Θεοδώρου Έλλη 5 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
3 Καραπατσούδη Ελένη

Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  νόμιμα  οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν

τις κοινότητές τους, και παραβρέθηκαν οι:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Β.  Άρνισσας  κ.  Νικόλαος  Παπαγιαννίδης  (προσήλθε  -  συνδέθηκε  κατά  τη

διάρκεια απαντήσεων από τον Δήμαρχο).

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.

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.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  γνωστοποίησε

ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 859/27.1.2022

εισήγησή  του, η οποία έχει ως εξής;

«Σύμφωνα  με  την  παρ.  1  του  άρθρου  70  του  Ν.  3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018 «Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί

κατόπιν εισήγησης του προέδρου του,  να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία

και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς του».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου «Στις επιτροπές προεδρεύει

δημοτικός  σύμβουλος  που  ορίζεται  με  την  απόφαση  της  συγκρότησης.  Σε  αυτές

μετέχουν  σύμβουλοι  που  προτείνονται  από  όλες  τις  δημοτικές  παρατάξεις  του

δημοτικού συμβουλίου,  υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου, καθώς και

ιδιώτες  εμπειρογνώμονες  στα  θέματα  της  επιτροπής  και  εκπρόσωποι  κοινωνικών

φορέων της περιοχής».

Σύμφωνα με τις  παρ.  2 & 3 του άρθρου 2 του Κανονισμού λειτουργίας της

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου, ο οποίος εγκρίθηκε με την
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υπ΄αριθμ. 122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «2. Η διάρκεια της θητείας

της επιτροπής, που συστήνεται με την παραπάνω απόφαση, ακολουθεί την διάρκεια

της θητείας της οικονομικής επιτροπής.

3.Η  επιτροπή  αποτελείται  από  έξι  (6)  μέλη,  τα  οποία  ορίζονται  με  απόφαση  του

δημοτικού  συμβουλίου.  Εξ  αυτών,  τα  τέσσερα (4)  μέλη  είναι  μέλη  του  δημοτικού

συμβουλίου, το ένα (1) είναι υπάλληλος της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου και το

ένα  (1)  μέλος  είναι  ιδιώτης  εμπειρογνώμον  στα  θέματα  της  επιτροπής  και

εκπρόσωπος  φορέων  της  τοπικής  κοινωνίας.  Καθήκοντα  προέδρου  της  επιτροπής

ασκεί  ο  δημοτικός  σύμβουλος,  που  ορίζεται  με  την  απόφαση  του  δημοτικού

συμβουλίου  περί  ορισμού  των μελών της  επιτροπής.  Δεν  αποτελεί  ασυμβίβαστο η

ιδιότητα  του  προέδρου  της  επιτροπής  τουριστικής  ανάπτυξης  με  αυτή  του

αντιδημάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήμου».

Επίσης, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 7 του Κανονισμού

λειτουργίας  της  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  Δήμου  Έδεσσας,  «Για  τη

διοικητική  υποστήριξη  της  επιτροπής  ορίζεται  ένας  δημοτικός  υπάλληλος  ως

πρακτικογράφος των συνεδριάσεων της».

Στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  6  του  ν.  4623/2019  (Α΄134),  η  οποία

αντικαταστάθηκε  με  την  παρ.  3  του  ν.  4635/2019  (Α΄167),  ορίζονται  τα  εξής:

«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών

πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των

δήμων και  των περιφερειών,  καθώς και  των συνδέσμων τους,  κατά συγκεκριμένη

αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους,

συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον

δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν

μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς,

ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση,

οι  λοιπές  παρατάξεις  συμμετέχουν  στα  συμβούλια  με  τουλάχιστον  ένα  (1)  μέλος

συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον

υπολογισμό  που  προβλέπουν  οι  διατάξεις  του  προηγούμενου  εδαφίου  από  τις

δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται

νόμιμες.  Για τη συγκρότηση του διοικητικού  συμβουλίου εκ-  δίδεται  διαπιστωτική

πράξη του  οικείου  δημοτικού  ή  περιφερειακού  συμβουλίου.  Σε  περίπτωση  που  για

οποιονδήποτε  λόγο  οι  λοιπές  παρατάξεις  δεν  ορίσουν  μέλη,  αυτά  ορίζονται  με

απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο

συμβούλιο».

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 229 του N. 4635/19 (ΦΕΚ 167/30.10.2019

τεύχος Α'): "9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου): "9. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου

6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών
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του  άρθρου  70  του  ν.  3852/2010  (Α΄  87),  καθώς  και  τη  συμμετοχή  αιρετών

εκπροσώπων  του  δήμου  σε  επιτροπές  και  συλλογικά  όργανα  νομικών  προσώπων,

κληροδοτημάτων και σωματείων που συστήνονται και λειτουργούν με νομοθετήματα

του Υπουργείου Εσωτερικών ή άλλων Υπουργείων."

Λόγω λήξης της θητείας της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής

του  Δήμου  και  της  διαρκούς  ανάγκης  συντονισμού  θεμάτων  σχετικών  με  την

τουριστική  ανάπτυξη  της  περιοχής,  προτείνω  την  εκ  νέου  σύστασή  της,  για  την

οργάνωση και επεξεργασία σχετικών θεμάτων, καθώς επίσης και την προώθησή τους

στο  δημοτικό  συμβούλιο.  Επίσης,  προτείνω  να  ορισθεί  ως  πρακτικογράφος  των

συνεδριάσεων  της  Επιτροπής  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου  η

υπάλληλος  του  Δήμου  ΔΕ  Διοικητικών  -  Γραμματέων  κα  Ελευθερία  Χατζή  και

αναπληρώτριά της η  υπάλληλος του Δήμου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού κα Δήμητρα

Σίσκου. 

Αφού ορίσει ο Δήμαρχος τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους

αναπληρωτές  τους,  συμπεριλαμβανομένου  του  προέδρου  της  επιτροπής  και

ολοκληρωθεί  η  ψηφοφορία  μεταξύ  των  λοιπών  παρατάξεων  για  τον  ορισμό  των

υπολοίπων μελών, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εκδώσει διαπιστωτική πράξη

για τη συγκρότηση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου». 

Επίσης,  γνωστοποίησε  ηλεκτρονικά  στα  μέλη  το  με  αριθμ.  πρωτ.

1029/31.1.2022 έγγραφο του Δημάρχου, σχετικά με τον ορισμό των 3/5 των μελών

της επιτροπής, το οποίο έχει ως εξής:

«Η επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Έδεσσας έχει

συσταθεί  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  70  του  Ν.  3852/2010  όπως

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018. Ο κανονισμός λειτουργίας της, ο

οποίος εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ.  122/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Έδεσσας,  μεταξύ  άλλων  ορίζει  τη  θητεία  της  επιτροπής,  η  οποία  ακολουθεί  την

διάρκεια της θητείας της οικονομικής επιτροπής. 

Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψιν:

α) τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με

το άρθρο 75 του Ν. 4555/2018,

β) την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.

3 του άρθρου 177 του N. 4635/19

γ) τις διατάξεις του άρθρου 61 του Ν. 4873/2021

δ) την εγκύκλιο 102/63900/13.9.19 του Υπουργείου Εσωτερικών, 

ε) τις υπ’ αριθμ. 242/2019 και 122/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

Έδεσσας,  εισηγούμαι  τον  ορισμό  των  κάτωθι  μελών  στην  επιτροπή  τουριστικής

ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Έδεσσας:
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1.  την  κα  Ιατρίδου-Βλαδίκα  Αναστασία,  Δημοτική  Σύμβουλο  με

αναπληρωματικό τον κ. Πασχάλη Αλέξανδρο,

2.  τον  κ.  Μούκα  Σωτήριο,  Δημοτικό  Σύμβουλο  με  αναπληρωματικό  τον  κ.

Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, 

3.  τον κ.  Κυριακού Ευάγγελο,  υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. με αναπληρωματικό

τον κ. Συμεωνίδη Ηρακλή,

4.  την  κα  Γίδου  Μαρία,  ιδιώτη  με  αναπληρωματικό  τον  κ.  Κωνσταντινίδη

Αβραάμ.

Πρόεδρος ορίζεται η κα Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία.». 

Κατόπιν,  ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον  επικεφαλής  της  δημοτικής

παράταξης  «Κοινωνία  σε  Κίνηση»   κ.  Ιωάννη  Τσεπκεντζή,  ο  οποίος  πρότεινε  ως

τακτικό μέλος τη Δημοτική Σύμβουλο κα Δήμητρα Καραμάνη και αναπληρωτή της το

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Ευάγγελο Θωμά .

Στη  συνέχεια   ο  Πρόεδρος  έδωσε  το  λόγο  στον  επικεφαλής  της  δημοτικής

παράταξης  «Ενωτική  Δράση»  κ.  Αντώνιο  Ρυσάφη,  ο  οποίος   πρότεινε  ως  τακτικό

μέλος της επιτροπής τη Δημοτική Σύμβουλο κα Ελένη Κίτσου  και αναπληρωτή της το

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Τζιάκο. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει

σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω τις διατάξεις του

άρθρου  70  του  Ν.  3852/2010  όπως  αντικαταστάθηκε  με  το  άρθρο  75  του  Ν.

4555/2018,  καθώς  και  της  παρ.  1  του  άρθρου  6  του  Ν.  4623/2019  όπως

αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του ν. 4635/2019

Αποφασίζει ομόφωνα

Α.  Συγκροτεί  εξαμελή  επιτροπή  τουριστικής  ανάπτυξης  και  προβολής  του

Δήμου, για τα επόμενα δύο χρόνια περίπου και συγκεκριμένα έως την 31η Δεκεμβρίου

2023, με τα παρακάτω μέλη:

1.  Δημοτική  Σύμβουλος  Αναστασία  Ιατρίδου  -  Βλαδίκα  και  αναπληρωτής  της  ο

Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης 

2.  Δημοτικός  Σύμβουλος  Σωτήριος  Μούκας  και  αναπληρωτής  του  ο  Δημοτικός

Σύμβουλος Κων/νος Λαμπρόπουλος

3.  Δημοτική  Σύμβουλος  Δήμητρα  Καραμάνη  και  αναπληρωτής  της  ο  Δημοτικός

Σύμβουλος Ευάγγελος Θωμάς 

4. Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Κίτσου και αναπληρωτής της ο Δημοτικός Σύμβουλος

Δημήτριος Τζιάκος 

5. Υπάλληλος της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Ευάγγελος Κυριακού και αναπληρωτής του ο Υπάλληλος

της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Ηρακλής Συμεωνίδης
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6.  Μαρία  Γίδου  και  αναπληρωτής  της  ο  Αβραάμ  Κωνσταντινίδης  ιδιώτες

εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής

Β.  Ορίζει  ως Πρόεδρο της παραπάνω επιτροπής τη Δημοτική Σύμβουλο  κα

Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα.

Γ.  Ορίζει  ως  πρακτικογράφο  των συνεδριάσεων της  Επιτροπής  Τουριστικής

Ανάπτυξης  και  Προβολής  του  Δήμου  την  υπάλληλο  του  Δήμου  ΔΕ  Διοικητικών  -

Γραμματέων κα Ελευθερία Χατζή και αναπληρώτριά της την  υπάλληλο του Δήμου ΔΕ

Διοικητικού – Λογιστικού κα Δήμητρα Σίσκου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  13/2022

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  17.2.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης 

Ιγνάτιος,  Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος,

Σαμλίδης Μιχαήλ,

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου 

Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Προϊστάμενο Τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού Ι. Καντούτση

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Οριζόμενα μέλη & πρακτικογράφο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά
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