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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 299/2019      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

32. ΕΚΛΟΓΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

ΤΗΣ Π.Ε.Δ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 20.061/17.10.2019 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 
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5 Δελής Αθανάσιος 18 Πασχάλης Αλέξανδρος 

6 Θεοδώρου Έλλη 19 Πέτκου Αναστάσιος 

7 Θωμάς Ευάγγελος 20 Ρυσάφης Αντώνιος 

8 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 21 Σαμλίδης Μιχαήλ 

9 Καραμάνη Δήμητρα 22 Τζιάκος Δημήτριος 

10 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 23 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

11 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 24 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

12 Κίτσου Ελένη 25 Χατζόγλου Ιωάννης 

13 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Καραπατσούδη Ελένη 2 Ταμβίσκου Ευτυχία 

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. Άγρα κ. Αντώνιος Παπαϊωάννου 

γ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης 

δ. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε και ο 

Πρόεδρος της Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Συμβουλίων 

Κοινοτήτων: 

α.  Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας 

β. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

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. 
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Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης,  προτάχθηκε το 

25ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 32ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 20077/17.10.2019 εισήγηση 

του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής: 

«Με το π.δ. 75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση 

Δήμων Ελλάδας» (Α' 182 της 22ας Αυγούστου 2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

καθορίζονται, μεταξύ άλλων, η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των Δήμων 

στις Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (ΠΕΔ) και της Κεντρικής 

Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η ανάδειξη των οργάνων τους. Η θητεία των 

τελευταίων συμπίπτει με τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου και λήγει με την 

εγκατάσταση των νέων.  

Σύμφωνα με το άρθρο 9 «Εκλογή εκπροσώπων δημοτικών συμβουλίων στη 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ.» του Π.Δ. 75/2011, όπως τροποποιήθηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 94/2019 (ΦΕΚ 157/11.10.2019 τ. Α΄  ισχύουν τα παρακάτω: 

«1. Μέχρι την 16η Ιανουαρίου του πρώτου χρόνου της δημοτικής περιόδου, το 

δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου του εκλέγει με μυστική 

ψηφοφορία τους εκπροσώπους του στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ. 

2. Δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν 

μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον 

μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται 

στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν 

συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134). Δεν είναι 

επιτρεπτή η κατάθεση υποψηφιότητας εκτός συνδυασμών. 

3. Κάθε συνδυασμός μπορεί να περιλαμβάνει υποψηφίους σε αριθμό ίσο με τον 

συνολικό αριθμό των εκπροσώπων όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 4 του 

παρόντος αυξημένο κατά έναν υποψήφιο. 

4. Ο συνδυασμός καταρτίζεται με γραπτή δήλωση την οποία υπογράφουν όλοι οι 

υποψήφιοι που τον αποτελούν. Στο επάνω μέρος της δήλωσης αναγράφεται ο 

συνδυασμός ή οι συνδυασμοί, που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, ο 

οποίος καταρτίζει το συνδυασμό για τους εκπροσώπους. Από κάτω αναγράφονται, 

με αλφαβητική σειρά, τα ονόματα των υποψηφίων εκπροσώπων του δήμου για τη 

Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Η δήλωση του συνδυασμού κατατίθεται, μέχρι δύο ώρες 

ΑΔΑ: ΨΣ50ΩΡΠ-9Φ6



 4 

πριν την έναρξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου για την εκλογή, στον 

πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

5. Με βάση τις ως άνω δηλώσεις των συνδυασμών καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια 

κάθε συνδυασμού, τα οποία περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω στοιχεία και τους 

υποψηφίους με αλφαβητική σειρά. Σε κάθε δημοτικό σύμβουλο δίδονται όλα τα 

ψηφοδέλτια που έχουν καταρτισθεί. Ο σύμβουλος εκφράζει την προτίμησή του με 

σταυρό που σημειώνεται δίπλα στο ονοματεπώνυμο κάθε υποψηφίου. Κάθε 

δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του, μέχρι τόσους 

εκπροσώπους όσους εκλέγει ο δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

6. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο 

αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των 

εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των 

εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε 

συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της 

αριθμητικής πράξης. 

7. Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι 

λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία 

στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν 

ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει 

αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει 

του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που το 

αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ 

αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. 

8. Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που 

έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση 

ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού 

συμβουλίου. 

9. Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με 

τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν 

σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της 

εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις 

θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές 

μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο. Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της 

δημοτικής περιόδου. 
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10. Σε δήμους που για οποιοδήποτε λόγο, δεν εκλεγούν εκπροσώπους, για τη Γενική 

Συνέλευση της Π.Ε.Δ., οι αντίστοιχες θέσεις παραμένουν κενές και δεν 

συμπληρώνονται». 

  Παρακαλώ μέχρι και 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης να κατατεθούν 

οι δηλώσεις των συνδυασμών στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, 

προκειμένου να καταρτισθούν τα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού και να εκλεγούν με 

μυστική ψηφοφορία οι εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση 

της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας». 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην 

εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της 

Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023. 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά δύο (2) εκπρόσωποι.  

Μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι 

δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών. 

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού «Δημοτική Πρωτοβουλία Έδεσσας – 

Βεγορίτιδα» καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «Δημοτική Πρωτοβουλία 

Έδεσσας - Βεγορίτιδα» στον οποίο έθεσαν υποψηφιότητα οι κ.κ, Γκιούρος Φίλιππος 

και Χατζόγλου Ιωάννης.   

Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού «Κοινωνία σε κίνηση» καταρτίστηκε 

συνδυασμός με την ονομασία «Κοινωνία σε κίνηση» στον οποίο έθεσαν 

υποψηφιότητα οι κ.κ , Πέτκου Αναστάσιος και Τσεπκεντζής Ιωάννης,  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή συσπείρωση 

Έδεσσας» κ. Χαράλαμπος Τσιτσάγκας, δήλωσε ότι δεν θα συμμετάσχει στη 

διαδικασία της εκλογής.      

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι κλήθηκαν να προβούν στην εκλογή των 

εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση 

της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας. 

Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει 

ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. 

Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν 

ως εξής:  
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Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Δημοτική Πρωτοβουλία Έδεσσας – 

Βεγορίτιδα»:  

1 Χατζόγλου Ιωάννης, έλαβε 13 ψήφους (εκλέγεται) 

2 Γκιούρος Φίλιππος, έλαβε 12 ψήφους (αναπληρωματικός) 

 

Υποψήφιοι εκπρόσωποι Συνδυασμού «Κοινωνία σε κίνηση»:  

1 Τσεπκεντζής Ιωάννης, έλαβε 11 ψήφους (εκλέγεται) 

2 Πέτκου Αναστάσιος, έλαβε 10 ψήφους (αναπληρωματικός) 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  299/2019 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  24.10.2019 

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, 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, Τζιάκος Δημήτριος, 

Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο Δημάρχου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  

          - Δημοτικούς Συμβούλους εκπροσώπους στη Γ.Σ. της Π.Ε.Δ. Κ.Μ. 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

 - Δήμαρχο  Δ. Γιάννου 

 

ΑΔΑ: ΨΣ50ΩΡΠ-9Φ6


		2019-10-24T15:05:54+0300
	Athens




