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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  314/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

26. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΙΝΤΕΛΦΙΝΓΚΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 7η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 

 Σήµερα Τρίτη 7 Νοεµβρίου 2017 και ώρα 17.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 25.561/4.11.2017 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 

67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

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

24 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταµβίσκου Ευτυχία  

8 Ζδρου Αικατερίνη  20 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Τσιβόγλου Χρήστος  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φουνταλής Μιχαήλ  

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος 24 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Βερικούκης Χρήστος   

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 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. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

γ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης  

ζ. Ριζαρίου κ. Κωνσταντίνος ∆ηµητριάδης 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Μετά την έναρξη της συνεδρίασης οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ιωάννης Σόντρας και 

Γεώργιος Παρθενόπουλος, αφού ζήτησαν κι έλαβαν το λόγο δήλωσαν ότι θα 

αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν αποχώρησαν από τη συνεδρίαση και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Χρήστος 

∆ασκάλου, Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου, Γεώργιος Κούκος και ∆ιονύσιος Μάρκου. 
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Πριν την έναρξη συζήτησης των θεµάτων και κατά τη διαδικασία των προτάσεων – 

ερωτήσεων, προσήλθε στη συνεδρίαση η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Βλάχου – 

Κατσάρα. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου εξήλθε της αίθουσας 

κατά τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε την 

ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 23ο, 6ο, 7ο και 24ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στον 

∆ήµαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την από 26.10.2017 εισήγησή του, η οποία έχει 

ως εξής:  

«Στο επίκεντρο της δραστηριότητας της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης βρίσκεται η 

συνεργασία µεταξύ ελληνικών και γερµανικών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης επί 

συγκεκριµένων θεµάτων. Στο προσκήνιο δεν βρίσκεται η «υψηλή» πολιτική, αλλά η 

αντιµετώπιση των πρακτικών προβληµάτων που αντιµετωπίζει η τοπική αυτοδιοίκηση. Η 

ανταλλαγή απόψεων και εµπειριών µεταξύ ελλήνων και γερµανών εκπροσώπων της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδηµόνων και ενδιαφερόµενων µερών από τις δύο χώρες βρίσκεται 

στην καρδιά της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης.  

Από τη συνεργασία προκύπτουν προσωπικές σχέσεις, οι οποίες προωθούν την 

αλληλοκατανόηση, βελτιώνοντας έτσι επίσης το κλίµα της Ελληνογερµανικής συνεργασίας. 

Αυτό είναι και το θεµέλιο για µία µακροχρόνια συνεργασία µε διάρκεια. Στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος δεν βρίσκονται οι γρήγορες επιτυχίες, αλλά η βιωσιµότητα. 

Η 7η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης είναι προγραµµατισµένη να 

διεξαχθεί στην πόλη Σιντελφίνγκεν στη Γερµανία από τις 9-11 Νοεµβρίου τ.ε.. Τα θέµατα που 

θα συζητηθούν στη διάρκεια της Συνδιάσκεψης αφορούν: 

1. τον τουρισµό, 

2. την ενέργεια και απόβλητα, 

3. την αγροτική οικονοµία, 

4. την ενεργή κοινωνία των πολιτών, 

5. την ένταξη των νέων στους δήµους, 

6. τη συνεργασία οικονοµίας και επιµελητηρίων. 

Με βάση αυτά τα θέµατα  θα πραγµατοποιηθούν  έξι εργαστήρια. Ο ∆ήµος 

Σιντελφίνγκεν θα διοργανώσει τις σχετικές εκπαιδευτικές επισκέψεις στην περιοχή, οι οποίες 
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µπορούν να προσφέρουν πολλά ερεθίσµατα τόσο στους Γερµανούς όσο και στους 

Έλληνες συµµετέχοντες. 

Για το λόγο αυτό παρακαλώ στην προσεχή συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

εγκρίνει την µετάβασή µου στο Σιντελφίνγκεν από 9 έως 11 Νοεµβρίου 2017». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις του 

άρθρ. 140 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) και του άρθρ. 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει τη µετάβαση του ∆ηµάρχου κ. ∆ηµητρίου Γιάννου στην πόλη Σιντελφίνγκεν 

της Γερµανίας από 9 έως 11 Νοεµβρίου 2017, για την συµµετοχή του στην 7η Ετήσια 

Συνδιάσκεψη της Ελληνογερµανικής Συνέλευσης,  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 314/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  9.11.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 
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