
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  135/2021    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

2.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΤΗ Δ/ΝΣΗ Α΄/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ

ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΟΥ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΕ  ΚΑΘΕ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

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

πρωτ. 17.773/10.12.2021 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 Κίτσου Ελένη
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
3 Γιώγας Δημήτριος 13 Μούκας Σωτήριος
4 Δελής Αθανάσιος 14 Μουράτογλου Ιωάννης
5 Θεοδώρου Έλλη 15 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
6 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Καραμάνη Δήμητρα 18 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
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10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Πασχάλης Αλέξανδρος
2 Καραπατσούδη Ελένη 6 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Μουστάκας Γεώργιος 7 Τζιάκος Δημήτριος
4 Ξυλουργίδης Αντώνιος

Ο Δημοτικός  Σύμβουλος  .κ.  Αλέξανδρος  Πασχάλης  προσήλθε  –  συνδέθηκε

κατά τη συζήτηση του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε – αποσυνδέθηκε

από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 26ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

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:

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

Β. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας (προσήλθε - συνδέθηκε κατά τη διάρκεια

υποβολής ερωτήσεων προς 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 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο

στην  Πρόεδρο  της  Σχολικής  Επιτροπής  Α΄/θμιας  Εκπαίδευσης  κα  Αναστασία

Ιατρίδου – Βλαδίκα, η οποία ανέφερε τα εξής: «Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι

είναι πάρα πολύ άδικο, δε θα μιλήσω για τα χωριά, θεωρώ ότι τα χωριά έστω και 1

μαθητή να έχουν, εμείς σα Δήμος πρέπει να στηρίζουμε τα σχολεία όσον αφορά τα

λειτουργικά τους έξοδα. Από εκεί και πέρα, όμως, μέσα στην πόλη, είναι πολύ άδικο

να υπάρχουν σχολεία με 50 μαθητές και σχολεία με μεγαλύτερο αριθμό άνω των
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100. Φέτος, αντιμετωπίσαμε στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ένα πρόβλημα, το 1ο

δημοτικό κανονικά έπρεπε να λειτουργήσει  σαν 4θέσιο.  Αυτό καταλαβαίνετε ότι

μέσα σε μία πόλη να λειτουργεί 4θέσιο σχολείο, όταν υπάρχουν σχολεία με 200 και

180 παιδιά, είναι πάρα πολύ άδικο. Αυτό που πρέπει  να γίνει  εξ αρχής είναι μία

ανακατανομή των οδών. Θα πρέπει να κάνουμε εμείς σαν δημοτικό συμβούλιο την

πρόταση, την εισήγηση, να το στείλουμε στη Διεύθυνση, γιατί η Διεύθυνση είναι

υποχρεωμένη να κάνει την ανακατανομή οδών, ώστε να βρούνε κάποιον, να γίνει

καλύτερη  ανακατανομή,  για  να  μοιραστούν  τα  παιδιά,  ώστε  να  μη  κινδυνεύει

κανένα σχολείο να λειτουργήσει, να υποβιβαστεί από 6θέσιο και να λειτουργήσει

είτε 5θέσιο, είτε 4θέσιο. Αυτά όσον αφορά τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά….  Να

ενημερώσω το σώμα ότι ήδη για τα νηπιαγωγεία, έχει γίνει ανακατανομή, λόγω

των μετακομίσεων  που  είχαμε  σε  τρία  νηπιαγωγεία,  από το  Μάιο,  η  Διεύθυνση

ξεκίνησε την ανακατανομή οδών για τα όρια, για το πού πρέπει  να πάει η κάθε

γειτονιά  και  σε  ποιο  νηπιαγωγείο.  Είναι  θέμα της  διεύθυνσης,  όπως είπατε  και

εσείς, εμείς αυτό που είναι να κάνουμε είναι σαν απόφαση, να το σπρώξουμε να

γίνει αυτό το πράγμα. Εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ένα σχέδιο, κε

Πέτκου, ώστε να πούμε, έτσι πρέπει να γίνει, αν θέλετε ακολουθήστε το. Είναι θέμα

της Διεύθυνσης. Αυτό που κάναμε, που ζητήθηκε από μένα από τη Διεύθυνση ήταν

ένας χάρτης του Δήμου ώστε να μπορέσουμε ν' αλλάξουμε τα όρια. Όσον αφορά τα

νηπιαγωγεία. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει το ίδιο και για τα δημοτικά». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αναστάσιο

Πέτκου, Ιωάννη Χατζόγλου και Αλέξανδρο Πασχάλη, προκειμένου να εκφράσουν τις

απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα

πρακτικά.

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να

αποφασίσει σχετικά με την αποστολή εγγράφου προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης,  για  την  ανακατανομή  των  ορίων,  εντός  της  πόλης  της  Έδεσσας,

αναφορικά με τα δημοτικά σχολεία.  

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 

Αποφασίζει ομόφωνα 

Να αποσταλεί έγγραφο στη Διεύθυνση Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Πέλλας σχετικά

με  την ανακατανομή των ορίων, εντός της πόλης της Έδεσσας, αναφορικά με τα

δημοτικά σχολεία.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  135/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  28.2.2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου 

Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης,  Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Αναπλ. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, 

Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς Χ. Μπάκο

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, ,Καταστημάτων & 

Επιχειρήσεων,  Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Διοικητικής 

λειτουργίας & εξυπηρέτησης του πολίτη Κ. Λαμπρόπουλο

- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δ. Έδεσσας Α. 

Ιατρίδου - Βλαδίκα
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