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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  100/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

37. ΕΚΛΟΓΗ ∆ΥΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ 

ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 11 ΤΟΥ Ν. 4018/2011 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 έγγραφη πρόσκληση 

του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκε κατά 

προτεραιότητα το 12o θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε 

κατά τη συζήτηση του 25ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

ΑΔΑ: 7ΜΛΩΩΡΠ-ΛΧΙ



 3 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 37ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε ην παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011 Η παρ. 4 του άρθρου 

45 του Ν.3979/2011 (Α΄138) αντικαθίσταται ως εξής: «Όπου στις διατάξεις του ν. 

3584/2007 (Α΄143) αναφέρεται η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή, στο εξής νοείται η Εκτελεστική 

Επιτροπή και όπου δεν υπάρχει ο ∆ήµαρχος. Όταν επιλαµβάνεται η Εκτελεστική 

Επιτροπή, κατά τις διατάξεις ανωτέρου νόµου, συµµετέχουν στη σύνθεσή της µε 

δικαίωµα ψήφου δύο (2) δηµοτικοί σύµβουλοι της µειοψηφίας που ορίζονται από 

αυτή.» 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε το υπ΄ αρίθµ. 47472/5-12-2011 έγγραφο µε 

θέµα «Σύσταση και λειτουργία Εκτελεστικής Επιτροπής κατά τις διατάξεις του άρθρου 

45, παρ. 4 του Ν. 3979/2011» στο οποίο αναφέρονται τα εξής:  

«Η Εκτελεστική Επιτροπή ως συλλογικό όργανο διοίκησης του ∆ήµου διέπεται, 

αναφορικά µε τη σύσταση και τη λειτουργία της, από το ρυθµιστικό πλαίσιο του 

άρθρου 62 του Ν. 3852/2010.  

Ειδικότερα, όµως, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Εκτελεστική 

Επιτροπή επιλαµβάνεται κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007, δηλαδή ως συλλογικό 

πειθαρχικό όργανο, όλες οι παρατάξεις της µειοψηφίας εκλέγουν δύο δηµοτικούς 

συµβούλους µεταξύ των µελών τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου, 

ανεξαρτήτως του αριθµού των µελών αυτής. Για τη διαδικασία εκλογής και το χρόνο 

της θητείας των δηµοτικών συµβούλων των παρατάξεων της µειοψηφίας του 

δηµοτικού συµβουλίου στην Εκτελεστική Επιτροπή ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές ισχύουν για τα λοιπά συλλογικά όργανα 

διοίκησης του ∆ήµου, την Οικονοµική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.» 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε όλους τους Συµβούλους των ∆ηµοτικών 

Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την ανάδειξη των 

υποψηφίων µελών που προέρχονται από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας 

και που αναλογούν σε αυτή. Υποψήφιοι από το σύνολο της µειοψηφίας, όπως 

ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη πλειοψηφία του 

συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας και αν τούτο δεν επιτευχθεί, για 

όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει δεύτερη 

ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και τρίτη 

ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων της 
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µειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του 

συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 

∆ήλωσαν υποψηφιότητα, από τις παρατάξεις της µειοψηφίας, για τις θέσεις 

των δύο µελών οι κ.κ. Χρήστος ∆ασκάλου και Γεώργιος Κούκος. 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας 

και µετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων 

µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής που εκλέχθηκαν, ήτοι:  

- κ. Χρήστος ∆ασκάλου µε έξι (6) ψήφους 

- κ. Γεώργιος Κούκος µε έξι (6) ψήφους 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των µελών 

της Εκτελεστικής Επιτροπής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία 

των παρόντων για όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και 

τέλος τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία και σε 

περίπτωση ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον 

Πρόεδρο.  

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των δύο (2) µελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής. 

Κάθε σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθµους µε τα µέλη της Εκτελεστικής 

Επιτροπής που θα συµµετέχουν στη σύνθεσή της σύµφωνα µε τις παραπάνω 

διατάξεις. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο 

ότι και οι δύο (2) υποψήφιοι συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

και συγκεκριµένα οι κ.κ. Χρήστος ∆ασκάλου και Γεώργιος Κούκος, οι οποίοι και 

εκλέγονται από την ψηφοφορία αυτή ως µέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, µε είκοσι  

(20) σταυρούς προτίµησης ο καθένας. 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα 

των εκλεγέντων µελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, οι οποίοι θα συµµετέχουν στη 

σύνθεσή της σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 11 του Ν. 4018/2011, για 

τα επόµενα δυόµιση έτη και συγκεκριµένα έως την 31η Αυγούστου 2019, ως εξής: 

- κ. Χρήστος ∆ασκάλου 

- κ. Γεώργιος Κούκος 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  100/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 30.3.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Γραµµατεία Ε.Ε. κα Ε. ∆ηµητριάδου 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χ. ∆ασκάλου 

- ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Γ. Κούκο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆ήµαρχο & Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. ∆. Γιάννου 
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