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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 123/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

21. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Κ.ΛΠ. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ¨ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι¨) 

 

 Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από τη με αριθμ. πρωτ. 8368/3.5.2018 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». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 23 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

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 παραβρέθηκαν οι: 

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ.  Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

δ. Νησίου Χρήστος Τσαπκίνης 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας 

β. Ριζαρίου Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών το με αριθμ. πρωτ. 637/2α/ΣΣ/30.4.2018 έγγραφο της ΠΕΔΚΜ  με το οποίο 

ζητά τη σύγκληση όλων των Δημοτικών Συμβουλίων της χώρας, προκειμένου να 

διατυπωθούν οι παρατηρήσεις, οι απόψεις και οι προτάσεις του αυτοδιοικητικού 

κόσμου επί των διατάξεων του σχεδίου Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου 

της τοπικής αυτοδιοίκησης κ.λπ. (Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι). 

Στη συνέχεια o Πρόεδρος έδωσε το λόγο σε Δημοτικούς Συμβούλους, 

Αντιδημάρχους, καθώς και στους επικεφαλής των παρατάξεων του Δ.Σ. οι οποίοι 

τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα, εξέφρασαν τις απόψεις τους, τις θέσεις τους, τις 

τυχόν διαφωνίες τους όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Περιληπτικά οι τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων έχουν ως εξής: 

 Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Ιωάννης Μουράτογλου, ανέφερε ότι είναι 

πλήρως απογοητευμένος ο  αυτοδιοικητικός χώρος και πρότεινε να μη συζητηθεί το 

σχέδιο νόμου κατά άρθρο, αλλά να υιοθετηθεί το σχέδιο απόφασης της ΚΕΔΕ. 

Ο Αντιδήμαρχος Δημήτριος Ταπαζίδης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αυτό παίζει 

με τους θεσμούς και πρέπει να αποσυρθεί στο σύνολό του, ανέφερε ότι διαφωνεί με 

την απλή αναλογική, καθώς πιστεύει στην ενισχυμένη αναλογική, διαφωνεί με το 

χρόνο των εκλογών, δηλ. να γίνονται την ίδια μέρα οι εθνικές με τις αυτοδιοικητικές 

προσδοκώντας στενά κομματικά οφέλη,  διαφωνεί με το άρθρο 13 και συγκεκριμένα 

με την ποσόστωση του κάθε φύλου, με το άρθρο 73 σχετικά με τις δημοτικές 

παρατάξεις, με το άρθρο 69 σχετικά με την εκλογή νέου δημάρχου από το σύνολο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, με τα άρθρα 131-148 που αφορούν τα δημοψηφίσματα και με 

το άρθρο 137 που παραπέμπει στο άρθρο 126 αντί στο 136.  

Η Δημοτική Σύμβουλος Ευτυχία Ταμβίσκου ανέφερε ότι οι αλλαγές που 

προωθούνται θα επηρεάσουν τον τρόπο λήψης των αποφάσεων και τη διοίκηση των 

ΟΤΑ, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σύμφωνη με το νομοσχέδιο, προτείνει να μην έχει 

δικαίωμα επανεκλογής το ίδιο πρόσωπο ως Δήμαρχος μετά από δύο θητείες, να 

υπάρχει διοικητική αυτοτέλεια και να μπορούν οι Δήμοι να προσλαμβάνουν το 

προσωπικό τους και να δοθεί βάση στα ΑμΕΑ και τους πολύτεκνους, οι Τ.Κ. να έχουν 

τους δικούς τους πόρους, συμφωνεί με τα δημοψηφίσματα, αλλά να είναι 
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υποχρεωτικά με αυστηρές προϋποθέσεις, να υπάρχει ένα ποσό κάτω από το οποίο δε 

θα χρειάζεται έλεγχος των ενταλμάτων, να εκπονούνται από τους Δήμους 

προγράμματα για την εργασιακή απασχόληση, να ενισχυθεί η διαφάνεια στη 

λειτουργία των Δήμων και να υπάρχει η δυνατότητα ανακλητότητας αιρετού.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Δασκάλου ανέφερε ότι συμφωνεί με το 

νομοσχέδιο και ότι πιστεύει πως με την απλή αναλογική θα υπάρχει συνεργασία των 

παρατάξεων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Σόντρας ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν 

απαντά σε ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι κινείται άτολμα, είναι όμως στη 

σωστή κατεύθυνση και ευελπιστεί ότι θα γίνουν και άλλα βήματα προκειμένου να 

υπάρχουν σωστότερες εκπροσωπήσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αντώνιος Ρυσάφης ανέφερε ότι συμφωνεί με τη 

διαδικασία επιλογής διαμεσολαβητή, με τη δυνατότητα σύστασης ή συμμετοχής των 

ΟΤΑ σε Αναπτυξιακές εταιρείες, με την αλλαγή του τρόπου κατανομής των ΚΑΠ και με 

τη δυνατότητα διεξαγωγής δημοψηφισμάτων και διαφωνεί και προβληματίζεται με τη 

μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του δημοτικού Συμβουλίου στην Οικονομική Επιτροπή και 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και με το γεγονός ότι δεν θα εκπροσωπείται η 

πλειοψηφία στα συλλογικά όργανα  και με το ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας 

στο σύστημα της απλής αναλογικής και θα υπάρχει ακυβερνησία. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Βασίλειος Δημητριάδης ανέφερε ότι είναι το πρώτο 

βήμα για να γίνει μια αλλαγή στην Τοπική αυτοδιοίκηση. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Φουνταλής ανέφερε ότι διαφωνεί με την 

ανταποδοτικότητα των υπηρεσιών, με τις ελαστικές μορφές απασχόλησης, με τη 

σύσταση εταιρειών ειδικού σκοπού, με τον μεγαλύτερο έλεγχο της τοπικής 

αυτοδιοίκησης από τον επόπτη – υπάλληλο της κυβέρνησης όπου θα ακυρώνει όποια 

απόφαση ξεφεύγει και δεν εξυπηρετεί την αντιλαϊκή πολιτική και ότι η Λαϊκή 

συσπείρωση και το ΚΚΕ δεν αρνούνται την απλή αναλογική, αλλά όχι στο όνομα 

αυτής να καταπίνεται το γεγονός της μετατροπής των Δήμων σε αιχμή της 

φοροληστείας σε βάρος του λαού και ότι με την απλή αναλογική η κυβέρνηση 

επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις για να υπηρετηθεί πιο στέρεα η αντιλαϊκή της πολιτική. 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου ανέφερε ότι θα υπάρχει ακυβερνησία και 

συνδιαλλαγή και όχι συνεργασία και ότι πρέπει να ξανάρθει το νομοσχέδιο σε σωστές 

βάσεις αφού ακουστούν οι προτάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων. 
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Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ιωάννη 

Μουράτογλου, ο οποίος πρότεινε να υιοθετηθεί το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, σύμφωνα με το 

οποίο το Δ.Σ. της αποφάσισε τα εξής: 

1. Να απορρίψει στο σύνολό του το συγκεκριμένο σχέδιο Νόμου, και να το 

επιστρέψει στον Υπουργό ως απαράδεκτο , γιατί δεν προωθεί καμία αλλαγή 

στο μοντέλο λειτουργίας του Κράτους , δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχει 

εκφράσει και καταθέσει επίσημα η Κ.Ε.Δ.Ε. , αλλά και δεν ανταποκρίνεται στις 

μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης, για να 

επιτελέσει το έργο του, προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. 

2. Να ζητήσει την απόσυρση του νομοσχεδίου. 

3. Να ζητήσει την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την Κυβέρνηση, με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δύο μηνών, προκειμένου να 

υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση. 

4. Να καταγγείλει ότι το συγκεκριμένο Ν/Σ οδηγεί τους Δήμους σε ακυβερνησία, 

χάος και παράλυση. Ενώ ενισχύει τη διαφθορά και την συναλλαγή στην 

καθημερινή λειτουργία των Δήμων. 

5. Να ζητήσει από τον Υπουργό να δεσμευθεί πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή 

του εκλογικού συστήματος των αυτοδιοικητικών εκλογών χωρίς τη σύμφωνη 

γνώμη της Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, η όποια αλλαγή του εκλογικού 

συστήματος να ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές. 

6. Να ζητήσει τη σύσταση Επιτροπής στην οποία θα συζητηθούν όλα τα 

ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της επόμενης Συνταγματικής 

Αναθεώρησης. 

7. Καλεί τα Δημοτικά Συμβούλια και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων να 

συνεδριάσουν και να λάβουν αποφάσεις, στη βάση του παρόντος 

ψηφίσματος. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω 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  

 Υιοθετεί το ψήφισμα της ΚΕΔΕ όπως αναλυτικά αναφέρεται στο προοίμιο της 

παρούσας. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ιωάννης Σόντρας, Χρήστος Δασκάλου, Ελισάβετ 

Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος, Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 
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Ιωσηφίδου, Βασίλειος Δημητριάδης, Μιχαήλ Φουνταλής και Ευτυχία Ταμβίσκου 

μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  123/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  8.5.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής 

 Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου 

 Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια (ηλεκτρονικά):  

          - Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας 

 - ΚΕΔΕ 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Δήμαρχο Δ. Γιάννου 

 


