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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  174/2020      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Σήμερα Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 17.30 το Δημοτικό Συμβούλιο 

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

17.622/18.12.2020  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 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μούκας Σωτήριος 

2 Γιώγας Δημήτριος 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Δελής Αθανάσιος 13 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Θεοδώρου Έλλη 14 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 5 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

2 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κίτσου Ελένη 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Αναστάσιος Πέτκου,  

Ελένη Κϊτσου και Δημήτριος Τζιάκος, προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

υποβολής ερωτήσεων προς το Δήμαρχο, πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσια διάταξης, 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε 

κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της  

Κοινότητας Έδεσσας για το θέμα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και 

αφορά την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης  

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

γ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

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. 
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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. 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και μετά τη συζήτηση του 6ου 

θέματος της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκε το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, 

γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη τη με αριθμ πρωτ. 17.668/21.12.2020 (Ορθή 

επανάληψη 22.12.2020) εισήγησή  του, η οποία έχει ως εξής:  

«Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) ορίζονται τα εξής: «Ο 

πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, 

καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό 

συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 

προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς 

συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα 

θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 

μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 

σύμφωνα με τη σειρά εκλογής». 

Προτείνω να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της ανωτέρω παραγράφου και για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του 

Δήμου, τα θέματα 1.«7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Έδεσσας έτους 

2020» και 2.«15η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020»».  

Μετά από τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων και την πρόταση του 

επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο 

Πρόεδρος πρότεινε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης και το θέμα «Αποστολή 

επιστολής διαμαρτυρίας για τη μη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Δήμαρχο 

και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ανωτέρου  

άρθρου καθώς και του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας,  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, για τους λόγους που στην 

εισήγησή του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 

ληφθούν σχετικές  αποφάσεις. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  174/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  29.12.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γάτσης Χρήστος, 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, Μουστάκας Γεώργιος, 

Ξυλουργίδης Αντώνιος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας 

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 


