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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  241/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 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 
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6 Θεοδώρου Έλλη 19 Ρυσάφης Αντώνιος 

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. 
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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. 

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 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 18606/27.9.2019 εισήγησή 

του, η οποία έχει ως εξής; 

«Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του 

Ν.4555/2018, ορίζεται ότι: 

«1. Στους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο από πέντε χιλιάδες (5.000) 

κατοίκους συγκροτείται, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται 

εντός δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών, δημοτική επιτροπή 

διαβούλευσης ως όργανο με συμβουλευτικές αρμοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας 

της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών. 

Δημοτική επιτροπή διαβούλευσης μπορεί να συγκροτηθεί και σε μικρότερους δήμους, 

με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:  

α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων,  

β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων, 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών, 

δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα, 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων, 

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων, 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών, 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών, 

θ) των τοπικών συμβουλίων νέων και 

ι)δημότες. 

Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, πλην της 

περίπτωσης ι' και συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι 

πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη. Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συμμετέχουν 
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και δημότες, σε αριθμό ίσο με το ένα τρίτο (1/3) του αριθμού των μελών εκπροσώπων 

φορέων των περιπτώσεων α' έως θ', οι οποίοι ορίζονται μετά από κλήρωση, μεταξύ 

των εγγεγραμμένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στο δήμο και στον οποίο μπορεί 

να εγγράφεται κάθε δημότης που είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους 

του δήμου. Έναν τουλάχιστον μήνα πριν από τη συγκρότηση της επιτροπής, ο 

δήμαρχος δημοσιεύει υποχρεωτικά με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου 

πρόσκληση προς τους δημότες για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο του 

προηγούμενου εδαφίου. Οι οριζόμενοι από τον ειδικό κατάλογο αυτό, έχουν δικαίωμα 

ψήφου, δεν συνυπολογίζονται όμως για την απαρτία της επιτροπής. 

Στη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης προεδρεύει ο πρόεδρος του δημοτικού 

συμβουλίου. Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται υποχρεωτικά και συμμετέχουν 

χωρίς δικαίωμα ψήφου ο δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι των νομικών 

προσώπων του δήμου, οι πρόεδροι των συμβουλίων των κοινοτήτων του δήμου, οι 

πρόεδροι των κοινοτήτων του δήμου έως τριακοσίων 

(300) κατοίκων, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών οργανώσεων των πολιτικών 

κομμάτων και οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο 

δημοτικό συμβούλιο. Κατά περίπτωση, μπορεί να καλούνται και εκπρόσωποι 

αρμόδιων κρατικών αρχών. 

2. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και 

τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό 

πρόγραμμα του δήμου. 

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε 

αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και 

διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

δ) Μπορεί να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.. 

Η διατύπωση γνώμης από τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση με τους πολίτες, μέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις 

της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηματοποιούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δημοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 
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ε) Μπορεί να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τη διεξαγωγή δημοτικού 

δημοψηφίσματος. 

στ) Διατυπώνει απλή γνώμη επί του προσχεδίου του προϋπολογισμού, σύμφωνα με 

την παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α' 167). 

3. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δημόσια, μετά από πρόσκληση του 

προέδρου της, υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των 

προσχεδίων του προϋπολογισμού και του ετήσιου προγράμματος δράσης και 

τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις (3) μήνες για άλλα θέματα που εισάγονται προς 

συζήτηση είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από τους φορείς που συμμετέχουν στην 

επιτροπή σύμφωνα με τις περιπτώσεις α' έως θ' της παραγράφου 1 είτε από το 

πενήντα τοις εκατό (50%) συν έναν από τους δημότες που συμμετέχουν στην επιτροπή 

σύμφωνα με την περίπτωση ι' της παραγράφου 1. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα 

μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και 

περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της 

συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων. Σε 

περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη 

εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. Η 

γραμματειακή υποστήριξη της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται από τις 

υπηρεσίες του δήμου και τηρούνται πρακτικά. Η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης 

διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της 

αναγράφονται όλες οι γνώμες που διατυπώνονται. 

4. Η πρόσκληση και η ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης της δημοτικής επιτροπής 

διαβούλευσης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου και, με μέριμνα του προέδρου 

του δημοτικού συμβουλίου, δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο τρόπο, ιδίως στα 

τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι συνεδριάσεις της επιτροπής είναι δημόσιες και η 

επιτροπή μπορεί με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της να επιτρέπει να 

λάβουν το λόγο και πολίτες, πλέον των οριζόμενων, κατά την παράγραφο 1, ως 

μελών της, που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση. 

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής διαβούλευσης αναρτώνται υποχρεωτικά στην 

ιστοσελίδα του δήμου και εισάγονται υποχρεωτικά προς συζήτηση στο δημοτικό 

συμβούλιο εντός ενός (1) μήνα από τη λήψη τους. 

6. Το δημοτικό συμβούλιο, εντός τριών (3) μηνών από την εγκατάσταση των 

δημοτικών αρχών ψηφίζει ή επικαιροποιεί τυχόν υφιστάμενο κανονισμό διαβούλευσης, 

ο οποίος ρυθμίζει όλα τα θέματα τα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη 
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συμμετοχή φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των 

πορισμάτων της διαβούλευσης στο αρμόδιο όργανο του δήμου, που δεν ρυθμίζονται 

στο παρόν».   

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίζεται ότι η 

απαρίθμηση των φορέων, που δύνανται να συμμετάσχουν στη Δημοτική Επιτροπή 

Διαβούλευσης κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και 

στην επιτροπή μπορούν να κληθούν να συμμετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή 

οργανώσεις που υφίστανται και δρουν στο δήμο. 

Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισμού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι 

φορείς που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν 

αναπτύξει συναφή με το αντικείμενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) 

και αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην 

επιτροπή διαβούλευσης. 

Ο Δήμος Έδεσσας με την υπ΄αριθμ. 15668/8.8.2019 ανακοίνωσή του στον 

τοπικό τύπο, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του Δήμου, κάλεσε τους 

δημότες, φορείς, συλλόγους, και οργανώσεις του δήμου, που επιθυμούν να 

συμμετέχουν στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη 

βούληση τους, έως 9.9.2019. 

Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι 

οποίοι απέστειλαν στο Δήμο Έδεσσας  σχετικά έγγραφα με τα οποία όριζαν και τους 

εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. 

1. Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Έδεσσας & Αλμωπίας  με εκπρόσωπο τον 

Γκοτζαμάνη Νικόλαο και  αναπληρωτή του τον Τόπκα Χρήστο. 

2. Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας «Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς» με εκπρόσωπο 

τον Γαβριηλίδη Ιωάννη και αναπληρώτρια του την Κιοσαδρίδου Χριστίνα. 

3. Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας με εκπρόσωπο τον Δημήτριο Βοσνάκη και 

αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σλάμκα. 

4. Εδεσσαϊκό Θέατρο με εκπρόσωπο τον Γαρτσιώνη Παναγιώτη και  

αναπληρώτριά του την Πετροκώστα Ελένη.  

5. Ραδιολέσχη Έδεσσας με εκπρόσωπο τον Αντώνιο Κουκουράβα και 

αναπληρωτή του τον Γιαβανίδη Κων/νο. 

6. Ιατρικός Σύλλογος Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Μουμτσιδέλη Θωμά και 

αναπληρωτή του τον Καλούδη Στυλανό. 
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7. Ανα/κός Συν/μός Δ/νσεως Αδ/του Δασους Γραμματικού  με εκπρόσωπο 

τον Σεραφείμ Αναστάσιο και  αναπληρωτή του τον Παρίζα Αντώνιο. 

8. Λαογραφική εταιρία Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Δημητριάδη Χρήστο και  

αναπληρωτή του τον Καραμανάβη Νικόλαο. 

9. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με εκπρόσωπο 

τον Παπαζήση Χαράλαμπο και αναπληρωτή του τον Αργυρό Βασίλειο - 

Απόστολο. 

10. Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ειδικού Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, με 

εκπρόσωπο την Παπασωτηρίου Ασημίνα  και αναπληρώτριά της την 

Θανέλλα Μαρία. 

11. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έδεσσας, με 

εκπρόσωπο τον Κουρσαράκο Δημήτριο και αναπληρώτριά του την 

Μπουρδομπούρα Γερωργία. 

12. Αθλητικός Σύλλογος ¨Εδεσσαϊκός»  με εκπρόσωπο τον Πατετσίνη Αθανάσιο 

και  αναπληρωτή του τον Τρυφωνίδη Ιωάννη. 

13. Σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Νάστο 

Αθανάσιο και  αναπληρωτή του τον Δαχή Χρήστο 

14. Εδεσσαϊκός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης με εκπρόσωπο τον Σίπκα Ιωάννη 

και  αναπληρωτή του τον Μπιτέρνα Ιωάννη. 

15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Τημενίδες» με εκπρόσωπο τον Καφετζή Ευστράτιο 

και αναπληρωτή του τον Ζήση Γεώργιο. 

16. Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας & Περιχώρων με εκπρόσωπο την 

Τζούρτζου Ελένη και  αναπληρώτριά της την Λιπαρίνη Ελευθερία.  

17. Σωματείο καθαριστριών – καθαριστών Δήμου Έδεσσας με εκπρόσωπο την 

Κασαρτζόγλου Βηθλεέμ και  αναπληρώτρια της την Τσεβδόμη Αναστασία.  

18. Σύλλογος γονέων & Ατόμων Γυμνασίου Άρνισσας με εκπρόσωπο τον 

Βαλαβάνη Ευστράτιο και αναπληρωτή του τον Γκέσιο Κων/νο. 

19. Σύλλογος νεφροπαθών Ν. Πέλλας «Άγιοι Ανάργυροι» με εκπρόσωπο τον 

Μίσκο Βασίλειο και αναπληρώτριά του την Νησιάντση Ελένη. 

20. Σωματείο εργαζομένων  Γενικού  Νοσοκομείου Πέλλας με εκπρόσωπο την 

Τσαρτσιταλίδου Ευθυμία και  αναπληρωτή της τον Δούγιο Χρήστο. 

21. Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Εδεσσαίων Σκακιστών 8χ8 με 

εκπρόσωπο τον Σιβένα Ιωάννη και  αναπληρωτή του τον Κουρσαράκο 

Δημήτριο. 
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22. Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι Τρεις Ιεράρχες» με 

εκπρόσωπο τον Πουρτουλίδη Σταύρο και αναπληρωτή του τον Γηρέα 

Δημήτριο. 

23. Επιμελητήριο Πέλλας με εκπρόσωπο τον Σλάμκα Ιωάννη και αναπληρωτή  

του τον Δίου Αναστάσιο. 

24. Σύλλογος Ηπειρωτών Έδεσσας «Απειρωτάν» με εκπρόσωπο την Πλιούτα 

Κωνσταντίνα και αναπληρώτρια της την Κασσαή Ειρήνη. 

Επίσης κατέθεσαν αίτηση οι παρακάτω οχτώ δημότες εγγεγραμμένοι στους 

εκλογικούς καταλόγους του Δήμου. 

1. Καφετζής Κων/νος 

2. Δραγούμη Βασιλική 

3. Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 

4. Δραγούμης Σωτήριος 

5. Κάρτας Ηλίας 

6. Βαγουρδή Μαρία 

7. Νικολαϊδου Χαρίκλεια  

8. Μπάρτζιου Ελισάβετ 

Προτείνω τα μέλη του Δ.Σ. να ορίσουν τη σύνθεση των μελών της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με τις παραπάνω αιτήσεις». 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  

 την εισήγηση του προέδρου,  

 το άρθρο 76 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 του 

Ν.4555/2018 

 την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

 την υπ’ αριθ. 129/2011 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο  

Κανονισμός λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 

 την υπ’ αριθ. 191/2014 Απόφαση του Δ.Σ. με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ 

αριθ. 129/2011 Απόφαση του Δ.Σ. 

 τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυμία για συμμετοχή 

τους στη Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης και με τα οποία ορίζουν και τους 

εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους  

 τις αιτήσεις των δημοτών για εγγραφή στον ειδικό κατάλογο δημοτών 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας για την τρέχουσα 

θητεία, η οποία λήγει στις  31.12.2023, ως ακολούθως:  

Α. Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης ορίζεται ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας Φίλιππος Γκιούρος.  

Β. Η σύνθεση των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Έδεσσας 

ορίζεται ως ακολούθως: 

1. Εργατοϋπαλληλικό κέντρο Έδεσσας & Αλμωπίας  με εκπρόσωπο τον 

Γκοτζαμάνη Νικόλαο και  αναπληρωτή του τον Τόπκα Χρήστο. 

2. Σύλλογος Ποντίων Έδεσσας «Ο Άγιος Θεόδωρος Γαβράς» με εκπρόσωπο τον 

Γαβριηλίδη Ιωάννη και αναπληρώτρια του την Κιοσαδρίδου Χριστίνα. 

3. Εμπορικός Σύλλογος Έδεσσας με εκπρόσωπο τον Δημήτριο Βοσνάκη και 

αναπληρωτή του τον Ιωάννη Σλάμκα. 

4. Εδεσσαϊκό Θέατρο με εκπρόσωπο τον Γαρτσιώνη Παναγιώτη και  

αναπληρώτριά του την Πετροκώστα Ελένη.  

5. Ραδιολέσχη Έδεσσας με εκπρόσωπο τον Αντώνιο Κουκουράβα και 

αναπληρωτή του τον Γιαβανίδη Κων/νο. 

6. Ιατρικός Σύλλογος Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Μουμτσιδέλη Θωμά και 

αναπληρωτή του τον Καλούδη Στυλανό. 

7. Ανα/κός Συν/μός Δ/νσεως Αδ/του Δασους Γραμματικού  με εκπρόσωπο τον 

Σεραφείμ Αναστάσιο και  αναπληρωτή του τον Παρίζα Αντώνιο. 

8. Λαογραφική εταιρία Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Δημητριάδη Χρήστο και  

αναπληρωτή του τον Καραμανάβη Νικόλαο. 

9. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος – Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας με εκπρόσωπο 

τον Παπαζήση Χαράλαμπο και αναπληρωτή του τον Αργυρό Βασίλειο - 

Απόστολο. 

10. Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων ειδικού Δημοτικού Σχολείου Έδεσσας, με 

εκπρόσωπο την Παπασωτηρίου Ασημίνα  και αναπληρώτριά της την Θανέλλα 

Μαρία. 

11. Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έδεσσας, με εκπρόσωπο 

τον Κουρσαράκο Δημήτριο και αναπληρώτριά του την Μπουρδομπούρα 

Γερωργία. 

12. Αθλητικός Σύλλογος ¨Εδεσσαϊκός»  με εκπρόσωπο τον Πατετσίνη Αθανάσιο και  

αναπληρωτή του τον Τρυφωνίδη Ιωάννη. 
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13. Σύνδεσμος εργολάβων ηλεκτρολόγων Ν. Πέλλας με εκπρόσωπο τον Νάστο 

Αθανάσιο και  αναπληρωτή του τον Δαχή Χρήστο 

14. Εδεσσαϊκός Σύλλογος Καλαθοσφαίρισης με εκπρόσωπο τον Σίπκα Ιωάννη και  

αναπληρωτή του τον Μπιτέρνα Ιωάννη. 

15. Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Τημενίδες» με εκπρόσωπο τον Καφετζή Ευστράτιο και 

αναπληρωτή του τον Ζήση Γεώργιο. 

16. Σύλλογος Καρκινοπαθών Έδεσσας & Περιχώρων με εκπρόσωπο την Τζούρτζου 

Ελένη και  αναπληρώτριά της την Λιπαρίνη Ελευθερία.  

17. Σωματείο καθαριστριών – καθαριστών Δήμου Έδεσσας με εκπρόσωπο την 

Κασαρτζόγλου Βηθλεέμ και  αναπληρώτρια της την Τσεβδόμη Αναστασία.  

18. Σύλλογος γονέων & Ατόμων Γυμνασίου Άρνισσας με εκπρόσωπο τον 

Βαλαβάνη Ευστράτιο και αναπληρωτή του τον Γκέσιο Κων/νο. 

19. Σύλλογος νεφροπαθών Ν. Πέλλας «Άγιοι Ανάργυροι» με εκπρόσωπο τον 

Μίσκο Βασίλειο και αναπληρώτριά του την Νησιάντση Ελένη. 

20. Σωματείο εργαζομένων  Γενικού  Νοσοκομείου Πέλλας με εκπρόσωπο την 

Τσαρτσιταλίδου Ευθυμία και  αναπληρωτή της τον Δούγιο Χρήστο. 

21. Πολιτιστικός & Αθλητικός Σύλλογος Εδεσσαίων Σκακιστών 8χ8 με εκπρόσωπο 

τον Σιβένα Ιωάννη και  αναπληρωτή του τον Κουρσαράκο Δημήτριο. 

22. Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι Τρεις Ιεράρχες» με 

εκπρόσωπο τον Πουρτουλίδη Σταύρο και αναπληρωτή του τον Γηρέα 

Δημήτριο. 

23. Επιμελητήριο Πέλλας με εκπρόσωπο τον Σλάμκα Ιωάννη και αναπληρωτή  του 

τον Δίου Αναστάσιο. 

24. Σύλλογος Ηπειρωτών Έδεσσας «Απειρωτάν» με εκπρόσωπο την Πλιούτα 

Κωνσταντίνα και αναπληρώτρια της την Κασσαή Ειρήνη. 

25. Καφετζής Κων/νος 

26. Δραγούμη Βασιλική 

27. Πριβαρτιτσάνης Πέτρος 

28. Δραγούμης Σωτήριος 

29. Κάρτας Ηλίας 

30. Βαγουρδή Μαρία 

31. Νικολαϊδου Χαρίκλεια  

32. Μπάρτζιου Ελισάβετ 
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Γ.  Η διάρκεια της θητείας της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης ακολουθεί τη θητεία 

των δημοτικών αρχών.  

Δ. Η συμμετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άμισθη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 241/2019 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  3.10.2019 

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 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Οριζόμενα μέλη 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

 - Γραφείο Δημάρχου  

- Αντιδημάρχους 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 
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