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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  172/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΩΝ, 1ης, 2ης & 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ας, 8ης & 12ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2019 

 

 Σήμερα M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7129/19.4.2019 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 

16 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

3 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας Δημήτριος  12 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Δασκάλου Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 14 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δίου Αναστάσιος 15 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 
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8 Ζδρου Αικατερίνη  16 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ταμβίσκου Ευτυχία  

3 Κούκος Γεώργιος 9 Ταπαζίδης Δημήτριος 

4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 10 Τσιβόγλου Χρήστος  

5 Μάρκου Διονύσιος 11 Φουνταλής Μιχαήλ  

6 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

Η συζήτηση του 15ου θέματος διεκόπη και συνεχίστηκε στο τέλος της συνεδρίασης, 

μετά την συζήτηση όλων των υπολοίπων θεμάτων.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε στη συνεδρίαση μετά 

τη συζήτηση και ψήφιση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος, δηλώνοντας ότι θα ψηφίσει το νέο σχέδιο κανονισμού 

άρδευσης και δεν συμμετείχε στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου έως 19ου θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 15ου θέματος και δεν συμμετείχε στη ψήφισή του, αλλά 

και στη συζήτηση και ψήφιση των 16ου έως 19ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Δασκάλου αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 15ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 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 παραβρέθηκαν οι: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Βρυτών κ. Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

ε. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος.  

στ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης  
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Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, 

έως τη συνέχιση συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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 εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 – 4 του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας 

Δήμων και Κοινοτήτων): 

«1. Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τηρούνται πρακτικά με ευθύνη του 

γραμματέα του  δημοτικού συμβουλίου και δημοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά 

καταρτίζονται με τη βοήθεια  μαγνητοφωνικής συσκευής ή "βίντεο" ή με κάθε άλλο 

πρόσφορο ηλεκτρονικό μέσο. Ο δημοτικός  υπάλληλος κρατεί παράλληλα και πρόχειρα 

συνοπτικά πρακτικά. 

2. Τα απομαγνητοφωνημένα ή απομαγνητοσκοπημένα κείμενα μεταφέρονται σε 

φύλλα χαρτιού, τα  οποία αριθμεί και μονογράφει ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου. 

Στο τέλος του έτους, τα  πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, με ευθύνη του προέδρου και του 

γραμματέα του δημοτικού  συμβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση δεν είναι δυνατή η χρήση 

μαγνητοφωνικής συσκευής ή  "βίντεο", τηρούνται πρόχειρα πρακτικά, τα οποία 

αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν  τη μονογραφή του προέδρου του δημοτικού 

συμβουλίου. 

Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθμηση που αποτελεί συνέχεια της αριθμήσεως 

των απομαγνητοφωνημένων ή απομαγνητοσκοπημένων κειμένων και βιβλιοδετούνται μαζί 

με τα κείμενα αυτά. 

Η μη τήρηση των πρακτικών, σύμφωνα με τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα 

για τον  πρόεδρο και τον γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. 

3. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούμενες παράγραφοι, υπογράφονται 

από όλα  τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. 

Όταν ένας σύμβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της 

αναφέρονται στα  πρακτικά. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της 

απόφασης. 

4. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθμό, με 

διακεκριμένη  αρίθμηση κατ' έτος. 
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Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση ματαιώνεται για οποιονδήποτε λόγο. 

Κάθε  απόφαση του συμβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και στην αρχή κάθε χρόνου 

γίνεται νέα αρίθμηση και των αποφάσεων αυτών». 

Έχουν απομαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά των 1ης, 2ης & 3ης συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθησαν την 2α, 8η & 12η Ιανουαρίου  2019 και 

μεταφέρθηκαν σε φύλλα χαρτιού που αριθμήθηκαν και μονογράφτηκαν από τον Πρόεδρο 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Τα πρακτικά αυτό θα βιβλιοδετηθούν με ευθύνη του Προέδρου 

και του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σήμερα καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να τα επικυρώσει και να τα υπογράψει. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την παραπάνω εισήγηση 

2. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των 1ης, 2ης & 3ης συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2019 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας 

Δημοτικού Συμβουλίου (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ. 16852/06.04.2011 

ΦΕΚ661/20.04.2011τεύχοςΒ’) 

Αποφασίζει ομόφωνα  

Επικυρώνει τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των 1ης, 2ης & 3ης συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου που διεξήχθησαν την 2α, 8η & 12η Ιανουαρίου  2019 και τα 

υπογράφει. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  172/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  15.5.2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 


