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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 231/2019      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΔΕΣΣΑΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 18449/26.9.2019 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 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 αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 74 του Ν.4555/2018. 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουστάκας Γεώργιος 

4 Γιώγας Δημήτριος 17 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Σαμλίδης Μιχαήλ 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Ταμβίσκου Ευτυχία 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Καραπατσούδη Ελένη 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Κίτσου Ελένη   

                                                 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 2 Πέτκου Αναστάσιος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αναστάσιος Πέτκου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

διάρκεια των ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και πριν τη συζήτηση των θεμάτων εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης 

γ. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης 

δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

β. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

γ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου.  

δ. Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού 

κ. Νικόλαος Μούκας. 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα 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. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε Κίνηση» κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο 

οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

«Το θέμα αφορά ένα ζήτημα το οποίο ταλαιπωρεί τόσο την πόλη μας όσο και όλη 

την Πέλλα επί 25 χρόνια. Αναφέρομαι στο δρόμο, στον άξονα Θεσσαλονίκης - Έδεσσας, ο 

οποίος όπως γνωρίζετε επί 25 χρόνια δεν έχει προχωρήσει. Μιλάμε για μια μακρά περίοδο 

τόσο παραλείψεων, αδράνειας, λαθών. Δεν έχει σημασία να κάνω καμία ιστορική 

αναδρομή, έχουν γίνει ιστορικές αναδρομές και δεν έχει και μεγάλη σημασία να δούμε ποιος 

έφταιγε μέχρι τώρα. Θέλω να σας διαβάσω μια απάντηση από τον κύριο Μπαρνιέ το 2001, 

ο οποίος ήταν στην Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενός συντοπίτη μας 

του κυρίου Κοντοβίτση, στον οποίο απαντάει σε ερώτησή του σε ποια φάση βρίσκονται οι 

δρόμοι εδώ στο Νομό Πέλλας. «Έτσι λοιπόν το επιχειρηματικό τοπικό πρόγραμμα για την 

Κεντρική Μακεδονία 1994-1999 συγχρηματοδότησε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου 

Θεσσαλονίκη – Έδεσσα – Φλώρινα στο οποίο κάνατε αναφορά εις το γράμμα σας. Άλλοι 

άξονες συνδεδεμένοι στο οδικό δίκτυο Εγνατία και οι οποίοι ενδιαφέρουν ιδιαιτέρως την 

περιοχή σας, είναι επίσης σε εξέλιξη κατασκευής. Αναφέρεται στην πορεία για τον άξονα 

Κοζάνη – Φλώρινα – Νίκη και άλλα επιπλέον βρίσκονται εις το στάδιο των μελετών, όπως 

για παράδειγμα ο άξονας Έδεσσα – Νάουσα – Βέροια, οι οποίοι επίσης 

συγχρηματοδοτούνται από το χρηματοδοτικό πακέτο συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  

Πριν από δέκα μέρες περίπου, με δελτίο τύπου η «Κοινωνία σε Κίνηση» ζήτησε από 

τον κύριο Τζαμτζή ως αρμόδιο να συγκαλέσει ευρεία σύσκεψη με όλους τους φορείς και 

όλους τους εμπλεκόμενους, για να δούμε πώς θα δράσουμε και πώς θα λειτουργήσουμε 

ώστε να τελειώσει αυτό το ζήτημα πια για την περιοχή μας. Είχαμε μια σε εισαγωγικά ευνοϊκή 

συγκυρία από την αστοχία του πρωθυπουργού, ο οποίος ενώ προεκλογικά υποσχέθηκε το 

έργο, στην πορεία δήλωσε ότι το έργο δεν είναι ώριμο. Επίσης όμως έχουμε και μία ευνοϊκή 

συγκυρία να έχουμε τρεις φιλοκυβερνητικούς δημάρχους, τρεις φιλοκυβερνητικούς 

βουλευτές, αντιπεριφερειάρχη και περιφερειάρχη της κυβερνώσας παράταξης. Εμείς λοιπόν 

εδώ σήμερα θα ζητήσουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή όλων των 

προαναφερθέντων, όπως επίσης με τη συμμετοχή όλων των φορέων τόσο των 

παραγωγικών όσο και πολιτιστικών, βεβαίως με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου και ακόμα 

προτείνουμε ότι πρέπει να συμμετέχει και η Εκκλησία σε αυτή τη διεκδίκηση. Θέλουμε να 

‘ρθούνε όλοι εδώ πέρα, θέλουμε να ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους και θέλουμε να 

θέσουμε ένα πλαίσιο διεκδικήσεων. Η απομόνωση δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο και θεωρώ 
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ότι εσύ δήμαρχε ως δήμαρχος της πρωτεύουσας του Νομού οφείλεις πια να πάρεις τις 

πρωτοβουλίες». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

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  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τη σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη 

απόφασης σχετικά με την κατασκευή σύγχρονης οδικής σύνδεσης Έδεσσας -   

Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή όλων των βουλευτών του Νομού, της  Εκκλησίας, 

του Επιμελητηρίου και όλων των εμπλεκομένων φορέων, προκειμένου να τεθεί ένα 

πλαίσιο διεκδικήσεων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  231/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  23.10.2019 

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, Καραπατσούδη Ελένη, 

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου 

Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Μουστάκας 

Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος, Παπαδόπουλος 

Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου 

Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραφείο Δημάρχου  

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Δημοτικό Σύμβουλο Ι. Τσεπκεντζή 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Συντηρήσεων υποδομών, Τεχνικών υπηρεσιών & Πολεοδομίας, 

Αγροτικής ανάπτυξης και Πολιτικής προστασίας  Μ. Σαμλίδη 


