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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 24ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  355/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

34. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 30.423/14.12.2017 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». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Γιώγας Δημήτριος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

6 Δίου Αναστάσιος 17 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

  

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 5 Μάρκου Διονύσιος 

3 Βερικούκης Χρήστος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου – Ιωσηφίδου προσήλθε στη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

O Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη 

συζήτηση και τη λήψη απόφασης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 8ου θέματος της ημερήσιας 

διάταξης. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 35ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόμιμα 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.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

β. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η 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,  προτάχθηκαν με 

την ακόλουθη σειρά τα  θέματα 7ο, 6ο, 5ο και 31ο  της ημερήσιας διάταξης. 

 

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 34ο θέμα της ημερησίας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με το  άρθρο 217 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως 

ισχύει, ορίζονται τα εξής:   

«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισμός πεπραγμένων της δημοτικής αρχής, σε ειδική 

δημόσια  συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονομική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος δημοτικής 

δράσης. 

2. Η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται μέχρι το τέλος 

Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ημέρες με κάθε 

πρόσφορο μέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, 

επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου. Σε Δήμους άνω των 50.000 κατοίκων 

και σε Δήμους πρωτευουσών νομών η ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου πραγματοποιείται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους και 

καλούνται, μόνον, οι θεσμοθετημένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 

επιστημονικοί, εμπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, 

εκπροσώπηση των κατοίκων. 

3. Το δημοτικό συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω  συνεδρίασης. 

4. Κατά την ειδική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου τοποθετούνται όλες 

οι  δημοτικές παρατάξεις και μπορούν να πάρουν το λόγο τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου και  τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων. 

5. Κάθε φορέας, δημότης, κάτοικος ή φορολογούμενος από το Δήμο έχει δικαίωμα 

να  διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές με τον απολογισμό στη συνεδρίαση αυτή.  

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 

χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγματοποίηση της ειδικής δημόσιας 

συνεδρίασης  απολογισμού, μπορούν οι δημοτικές παρατάξεις ή οι δημοτικοί 

σύμβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 95». 

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και προκειμένου να προβούμε στον 

απολογισμό πεπραγμένων του Δήμου Έδεσσας έτους 2017, προτείνω να ορίσουμε 

την 29.1.2018 ως ημερομηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. 
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Σχετικά με το χώρο της συνεδρίασης, φρονώ ότι κατάλληλος χώρος για αυτό 

το σκοπό είναι η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με τα παραπάνω 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη 

 Το άρθρο 217 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ.14 αρθ.20 

Ν.3731/08) 

 Τον χώρο που προτείνει ο Πρόεδρος για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για τον 

απολογισμό πεπραγμένων 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  

Αποφασίζει ομόφωνα  

1. Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισμό 

πεπραγμένων του Δήμου Έδεσσας έτους 2017, την αίθουσα του Δημοτικού 

Συμβουλίου, η οποία βρίσκεται στο Δημαρχείο. 

2. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την 29.1.2018. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 355/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  11.1.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας Δημήτριος,  

Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου 

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

 Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένους Δ/νσεων 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 
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