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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  38/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ 

ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

2.577/25.2.2021 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 20 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Καραπατσούδη Ελένη 18 Τζιάκος Δημήτριος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μουστάκας Γεώργιος 

2 Δελής Αθανάσιος 6 Ταμβίσκου Ευτυχία 

3 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 7 Χατζόγλου Ιωάννης 

4 Κίτσου Ελένη   

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διαδικασία των ερωτήσεων των μελών προς τον Δήμαρχο. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

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 θέτοντας προς συζήτηση το μοναδικό θέμα της ημερήσιας 

διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω: «Είναι η 5η 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα, μετά της γραπτής αίτησης των 

17 Δημοτικών Συμβούλων ης αντιπολίτευσης, για την ενημέρωση για τη μέχρι τώρα 

πορεία της εκκαθάρισης της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» και αναλόγως τη λήψη 

των αναγκαίων αποφάσεων. Όπως έχετε ήδη δει έχει έρθει ένα έγγραφο από τους 

εκκαθαριστές στις δύο τρίτου, περί αναβολής συζήτησης του θέματος και θέλουν 

ολιγοήμερη παράταση, προκειμένου να προετοιμαστούν κατάλληλα. Το λόγο έχουν οι 

αιτούντες, προκειμένου να δούμε αν θα συνεχίσουμε ή όχι». 
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Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης ανέφερε τα εξής: «Οι αιτούντες 

είμαστε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, με λυπεί το γεγονός ότι δεν 

είχαμε υπογραφές από τη συμπολίτευση, με λυπεί περισσότερο το γεγονός ότι δεν το 

συγκαλέσατε εσείς το συμβούλιο εδώ και χρόνια, εδώ και μήνες, εσείς σαν διοίκηση του 

Δήμου ή ο Δήμαρχος. Σήμερα ξεκινάει μια διαδικασία ενημέρωσης των δημοτών για την 

Τουριστική Α.Ε. Υπήρχε μια προσπάθεια να μην πω συγκάλυψης, αλλά αποφυγής να 

συζητηθεί το θέμα. Σήμερα βλέπουμε ότι ξεκινάει πάλι με μία αναβολή, επειδή δεν 

μπορούν οι εκκαθαριστές, εντάξει κάποια στιγμή θα έρθουν οι εκκαθαριστές, σε 15 

μέρες λέει. Σήμερα είναι ευκαιρία να συζητήσουμε διάφορα θέματα διαδικασίας της 

εκκαθάρισης, ποιος διόρισε τους εκκαθαριστές, πως δουλεύει το κατάστημα σε 

παράλληλη λειτουργία. Οπότε το ότι θα δώσουμε αναβολή, θα δώσουμε, γιατί έχουμε 

ζητήσει κάποια έγγραφα που δεν τα έχουμε λάβει. Είναι λογικό να μην ολοκληρωθεί 

σήμερα η συζήτηση, αλλά καλό είναι να κάνουμε μια γενική αρχική συζήτηση και μετά 

να διακοπεί το συμβούλιο και να προχωρήσει  σε επόμενη ημερομηνία». 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου, ανέφερε τα εξής: «Να διευκρινίσω ότι εμείς 

δεν ήμασταν αντίθετοι με το Δημοτικό Συμβούλιο,  ίσα – ίσα ζητήσατε όπως είπε και ο 

Αντώνης, εμείς είμαστε 27, να κάνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν αρνηθήκαμε, ούτε 

υπεκφεύγουμε, αλλά θεωρώ Αντώνη χωρίς την παρουσία των εκκαθαριστών δε θα 

προαχθεί αυτή συζήτηση και νομίζω ότι το θέμα δεν είναι οι πολιτικές ευθύνες τη 

δεδομένη στιγμή, αλλά να δώσουμε το στίγμα αν ο Δήμος ζημιώνεται με αυτή την 

κατάσταση, αυτός δεν είναι ο σκοπός;». 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Τσεπκέντσης, ανέφερε τα εξής: «Αιτηθήκαμε 

τη συζήτηση για την πορεία της εκκαθάρισης γιατί θεωρούμε όλοι, όπως και εσείς 

φαντάζομαι, ότι είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλη την κοινωνία της Έδεσσας. 

Ζητήσαμε κάποια στοιχεία στις αρχές της εβδομάδας, δυστυχώς οι εκκαθαριστές 

δηλώσανε αδυναμία να μας τα παρασχέσουνε. Ως εκ τούτου εγώ θεωρώ ότι 

οποιαδήποτε συζήτηση αποπειραθούμε να αναπτύξουμε, θα κυμανθεί στη σφαίρα των 

ασαφειών και στη σφαίρα των υποθέσεων. Θεωρώ ότι τόσα χρόνια περίμενε το 

Δημοτικό Συμβούλιο να μάθει για την πορεία της εκκαθάρισης, 10-15 μέρες που ζητάνε 

μια αναβολή αυτή τη στιγμή, δεν είναι το πρόβλημα. Μπορούμε να περιμένουμε για να 

μιλάμε πια για συγκεκριμένα πράγματα και να κάνουμε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις 

μας. Το θέμα σήμερα πρέπει να αναβληθεί, κυρίως για να μην υποβαθμισθεί».        

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης ανέφερε τα εξής: «Επειδή 

αγαπητοί συνάδελφοι το πρόβλημα όπως λέει και ο Γιάννης δεν είναι βέβαια μόνο οι 15 

μέρες, 20 μέρες, 1 μήνας, το πρόβλημα είναι ότι τα 5 χρόνια για τα οποία δε έχει την 
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παραμικρή ενημέρωση το συμβούλιο και όπως να μην επαναλαμβάνω αυτά που είπε ο 

επικεφαλής μας, ο κ. Δήμαρχος όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε καμία ουσιαστική 

ενημέρωση, επικαλούμενος και αυτός μη ενημέρωση από τους εκκαθαριστές και 

δεδομένων των σοβαρών διαπιστώσεων των ορκωτών λογιστών, γι αυτό νομίζω όλοι 

μας θα πρέπει να δείξουμε μια σπουδή και σε σχέση με τις επερχόμενες ευθύνες όλων 

μας. Επί της ουσίας, γιατί για μένα αυτό που προσπαθούν να αποφύγουν οι 

εκκαθαριστές δε θα το αποφύγουνε, θεωρώ ότι για λόγους διαδικαστικούς και για να 

μην μπλέξουμε με γραφειοκρατικά και για κάποια ζητήματα πολιτικής φύσεως που 

μπορούν να ειπωθούν σήμερα και δεν είναι απαραίτητη η παρουσία των 

εκκαθαριστών, να γίνει σήμερα μια πρώτη συζήτηση, να τεθούν κάποια ερωτήματα, 

αμιγώς θα έλεγα πολιτικά, που δεν έχουν σχέση με οικονομικά στοιχεία, ώστε να έχει την 

όποια αδυναμία ο κ. Δήμαρχος να απαντήσει. Αν μπορεί να απαντήσει σε κάποια 

ερωτήματα και στη συνέχεια το συμβούλιο να μην αναβάλλει και μπλέξουμε πάλι με 

διαδικασίες σύγκλησης κ.λπ. Να διακόψει σε εφαρμογή του άρθ. 7, παρ. 13 του 

κανονισμού που λέει ¨διακόπτει για να συνεχισθεί σε μεταγενέστερη για θέματα της 

ημερήσιας διάταξης που το συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση λόγω της σοβαρότητας 

της φύσης παρατείνετε η συζήτηση¨. Μπορούμε με την επίκληση αυτής της διάταξης να 

ορίσουμε σήμερα συγκεκριμένη μέρα, να μη θεωρήσουμε ότι αναβάλλεται».               

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος, ανέφερε τα εξής: 

«Για να επικαλεσθούμε το άρθ. 7 του κανονισμού πρέπει να έχουμε συγκεκριμένη 

ημερομηνία για την οποία θα διακόψουμε τη συνεδρίαση, εάν δεν τη συγκεκριμένη 

ημερομηνία, τότε θα ξανακληθούμε να συνδεθούμε και αν τυχόν δεν έχουμε τα στοιχεία 

πάλι να ξανααναβάλλουμε. Νομίζω ότι το θέμα της αναβολής είναι προτιμότερο απ 

όλα, έτσι ώστε να συζητηθεί μια φορά εφ΄ όλης της ύλης με μοναδικό θέμα αυτό. 

Βλέπετε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη για να μην υποβαθμισθεί 

ακριβώς το συγκεκριμένο ζήτημα και εγώ νομίζω ότι εμμένω στην αρχική μου άποψη 

και θα τεθεί σε ψηφοφορία ούτος η άλλως».  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης πρόσθεσε τα εξής: «Εγώ 

προτείνω συγκεκριμένη ημερομηνία δεδομένου ότι οι εκκαθαριστές λένε μέχρι της 15, 

προτείνω την 16 του μηνός και αν δεν έρθουν βλέπουμε τι κάνουμε εμείς, δε θα 

περιμένουμε, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Εμείς δε θα περιμένουμε μια ζωή τους 

εκκαθαριστές, υπάρχουν και άλλοι δρόμοι. Αν δεν έρθουν στις 16, να μην πούμε στις 

16, να πούμε στις 18, στις 17, αυτοί είπαν μέχρι τις 15, συγκεκριμένα στις 17».    

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας, ανέφερε τα εξής: «Επειδή 

στο έγγραφο των εκκαθαριστών αναφέρεται μια ημερομηνία 15 του μηνός, οπότε θα 
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μπορούν να είναι έτοιμοι αυτοί και να μην γίνει ξανά αυτό να ορίσουμε, δε ξέρω εντάξει, 

δε ξέρω πότε θα μπορούν να έχουν τα στοιχεία, αν μπορεί σε συνεννόηση να ορίσουμε 

μια συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι να πάει μακριά, που να μπορούμε, αφού λένε στις 15 

του μηνός θα είναι έτοιμοι, τώρα δε ξέρω 16, 17 δε ξέρω και τις μέρες, να μπορεί να 

ορισθεί μια ημερομηνία συγκεκριμένη να συζητήσουμε αυτό το θέμα, γιατί όντως 

πρέπει να συζητηθεί για να μην εκκρεμεί, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε…».        

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος, ανέφερε τα εξής: 

«Έχουν τεθεί δύο προτάσεις, η μία είναι περί αναβολής για μετά τη 16η  Μαρτίου, ελπίζω 

μέσα σε εκείνη τη βδομάδα να σταλεί η πρόσκληση για να συγκληθεί το συμβούλιο 

ανάμεσα από 15 – 20 που είναι η εβδομάδα της Κ. Δευτέρας και περί διακοπής 

συζήτησης του θέματος σύμφωνα με το άρθ. 7 παρ. 13 με ημερομηνία 17». 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης ανέφερε τα εξής:  «Κλονίζεται 

θεωρώ η εμπιστοσύνη του σώματος, όταν ένα θέμα που έχει συζητηθεί τουλάχιστον 

οχτώ φορές  και έχουν τεθεί ενστάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται σήμερα ως 

θέμα προς αναβολή της συζήτησης με το αιτιολογικό ότι δεν είναι έτοιμοι οι 

εκκαθαριστές. Σε προηγούμενη συνεδρίαση ο κ. Δήμαρχος είχε πει ότι ο εκκαθαριστής 

δε θέλει να προσέλθει σε διαδικασία τηλεδιάσκεψης και αυτό πραγματικά μου είχε κάνει 

αλγεινή εντύπωση. Σε κάθε περίπτωση δε θα πρέπει το σημερινό φιάσκο να 

επαναληφθεί και εγώ είμαι υπέρ της αναβολής με συγκεκριμένο πλαίσιο στο τέλος του 

μηνός. Πρέπει να γίνει αυτή η συνεδρίαση για να μην υπάρχουν σκιές και να 

δημιουργείται η πεποίθηση ότι η αναβολή εξυπηρετεί κάποιους άλλους σκοπούς. Να 

μην υπάρχει σε καμία περίπτωση μια γκρίζα ζώνη».  

Ακολούθησε ψηφοφορία, στην οποία με την πρόταση περί αναβολής 

συζήτησης του θέματος, του Προέδρου και Δημοτικών Συμβούλων, τάχθηκαν 17 μέλη 

του συμβουλίου και ονομαστικά οι κ.κ. Σωτήριος Μούκας, Ιωάννης Μουράτογλου, 

Δημήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Φίλιππος Γκιούρος, Μιχαήλ 

Σαμλίδης, Μαρία Βλάχου – Κατσάρα,  Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αλέξανδρος 

Πασχάλης, Ιωάννης Χατζογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ελευθέριος Παπαδόπουλος, 

Δήμητρα Καραμάνη, Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου, Χαράλαμπος 

Τσιτσάγκας και Αντώνιος Ξυλουργίδης.  

Με την πρόταση περί διακοπής της συνεδρίασης, των Δημοτικών Συμβούλων 

κ.κ. Αντωνίου Ρυσάφη και Ιγνάτιου Κετσιτζίδη, τάχθηκαν 4 μέλη του συμβουλίου και 

ονομαστικά οι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Έλλη Θεοδώρου, Ιγνάτιος Κετσιτζίδης και 

Δημήτριος Τζιάκος. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την αναφερόμενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του τα παραπάνω, την από 18.2.2021 (αρ. πρωτ. 2.344/19.2.2021) αίτηση των 

17 Δημοτικών Συμβούλων, την από 2.3.2021 (αρ. πρωτ. 2.894/2.3.2021) επιστολή των 

εκκαθαριστών 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  

Την αναβολή συζήτησης του θέματος έως το τέλος του μηνός Μαρτίου, 

προκειμένου να παρευρίσκονται στη συζήτηση και οι εκκαθαριστές της εταιρείας 

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΔΕΣΣΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.». 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Έλλη Θεοδώρου, Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης και Δημήτριος Τζιάκος, μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  38/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  12.3.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, 

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,  

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης Αντώνιος, 

Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, 

Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης 

Μιχαήλ,Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Εκκαθαριστή εταιρείας Αναστάσιο Γιασίν 

 - Εκκαθαριστή εταιρείας Θεοδόσιο Μπαλάση 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

 


