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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Έ∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  59/2017     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

 Σήµερα Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 12.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.017/1.3.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις 

περισσότερες ψήφους κ. Χρήστου Βερικούκη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του 

Ν.3852/2010, 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 Προεδρεύων στη συνεδρίαση  

παραπάνω αναφερόµενος ∆ηµοτικός Σύµβουλος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα τα 25 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πέτκος Χρήστος  
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5 Βερικούκης Χρήστος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πασχάλης Αλέξανδρος 2 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση 

µετά την εκλογή των µελών του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (1ο θέµα). 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ευτυχία Ταµβίσκου και Αικατερίνη Ζδρου 

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση µετά την εκλογή των µελών του Προεδρείου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (1ο θέµα). 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά την εκλογή των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής (2ο θέµα). 

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

συνεδρίαση. 

 Ο Προεδρεύων ∆ηµοτικός Σύµβουλος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει 

νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέθεσε τα καθήκοντα του 

ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου στη δηµοτική υπάλληλο Ουρανία Πασιαλή. 

 

Μετά την εκλογή του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ο νεοεκλεγείς 

Πρόεδρος κ. Φίλιππος Γκιούρος κάλεσε το Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα επόµενα 

δυόµιση έτη και συγκεκριµένα έως την 31η Αυγούστου 2019, στην ειδική αυτή 

συνεδρίαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά  έξι (6) τακτικά µέλη εκ των 

οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των µελών των δηµοτικών 
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παρατάξεων της µειοψηφίας και επίσης πέντε (5) αναπληρωµατικά µέλη, εκ των 

οποίων δύο (2) θα προέρχονται από το σύνολο των µελών των δηµοτικών 

παρατάξεων της µειοψηφίας για την αναπλήρωση των τακτικών µελών που 

εκπροσωπούν τη µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου. Επεσήµανε δε, ότι σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 δεν µπορεί να εκλεγεί µέλος της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και κάλεσε όλους τους Συµβούλους των 

∆ηµοτικών Παρατάξεων της µειοψηφίας να προβούν αρχικά στην εκλογή για την 

ανάδειξη των υποψηφίων τακτικών και αναπληρωµατικών µελών που προέρχονται 

από το σύνολο των Συµβούλων της µειοψηφίας και που αναλογούν  σε αυτή, δύο (2) 

υποψήφιοι ως τακτικά µέλη και δύο (2) υποψήφιοι ως αναπληρωµατικά µέλη, µε τον 

τρόπο που θα επιλέξουν (µυστική ή φανερή ψηφοφορία). Υποψήφιοι από το σύνολο 

της µειοψηφίας, όπως ενηµέρωσε ο Πρόεδρος, θα είναι όσοι εκλεγούν µε την απόλυτη 

πλειοψηφία του συνόλου των µελών των παρατάξεων της µειοψηφίας και αν τούτο 

δεν επιτευχθεί, για όποιον υποψήφιο δεν συγκεντρώσει απόλυτη πλειοψηφία θα γίνει 

δεύτερη ψηφοφορία και στην ίδια περίπτωση αποτελέσµατος θα ακολουθήσει και 

τρίτη ψηφοφορία, προκειµένου να γίνει η εκλογή µε σχετική πλειοψηφία των παρόντων 

της µειοψηφίας. Αν σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπάρχει ισοψηφία, ο πρόεδρος του 

συµβουλίου ενεργεί κλήρωση στην ίδια συνεδρίαση. 

Επίσης, διευκρίνισε ότι οι δύο ανεξαρτητοποιηθέντες δηµοτικοί σύµβουλοι δεν 

µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, ούτε να ψηφίσουν κατά την υπόδειξη των 

υποψηφίων της µειοψηφίας (Α΄ Φάση), σύµφωνα µε την εγκύκλιο 

49/79943/31.12.2008 του Υπουργείου Εσωτερικών. 

∆ήλωσαν υποψηφιότητα, από τις παρατάξεις της µειοψηφίας, για τις θέσεις 

των τακτικών µελών οι κ.κ. Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου και ∆ιονύσιος Μάρκου  και 

για τις θέσεις των αναπληρωµατικών µελών οι κ.κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος και 

Ιωάννης Σόντρας. 

Ακολούθησε η παραπάνω διαδικασία από τους Συµβούλους της µειοψηφίας 

και µετά την ολοκλήρωση της ο Πρόεδρος ανακοίνωσε τα ονόµατα των υποψηφίων 

τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που 

αναδείχθηκαν, ήτοι:  

α. υποψήφιοι τακτικοί οι  

- κα Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου µε έξι (6) ψήφους 

- κ. ∆ιονύσιος Μάρκου  µε έξι (6) ψήφους 

β. υποψήφιοι αναπληρωµατικοί οι  
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- κ.  Γεώργιος Παρθενόπουλος µε έξι (6) ψήφους 

- κ. Ιωάννης Σόντρας µε έξι (6) ψήφους 

Ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να προβεί στην εκλογή των 

τακτικών και στη συνέχεια των αναπληρωµατικών µελών της Επιτροπής Ποιότητας 

Ζωής µε µυστική ψηφοφορία και µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων για 

όσους υποψήφιους δεν επιτευχθεί, να ακολουθήσει δεύτερη και τέλος τρίτη 

ψηφοφορία, προκειµένου να εκλεγούν µε σχετική πλειοψηφία και σε περίπτωση 

ισοψηφίας σε οποιαδήποτε ψηφοφορία να διενεργηθεί κλήρωση από τον Πρόεδρο. 

Για το λόγο αυτό κάλεσε τους Συµβούλους πλειοψηφίας που επιθυµούν να θέσουν 

υποψηφιότητα για το αξίωµα του τακτικού ή αναπληρωµατικού µέλους της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

Από τους Συµβούλους της πλειοψηφίας έθεσαν υποψηφιότητα  

για τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τέσσερεις (4) ∆ηµοτικοί 

Σύµβουλοι και ονοµαστικά οι εξής: 

- κ. ∆ηµήτριος Γιώγας 

- κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης 

-           κ. Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος 

-           κα Μαρία Κατσάρα - Βλάχου  

για αναπληρωµατικά µέλη τρεις (3) ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και ονοµαστικά  οι   

εξής: 

- κα Αικατερίνη Ζδρου 

- κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα 

- κ. Μιχαήλ Σαµλίδης  

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των έξι (6) τακτικών µελών της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής για τις θέσεις των οποίων οι υποψηφιότητες, σύµφωνα µε τα 

παραπάνω, ανήλθαν σε έξι (6) ήτοι δύο (2) της µειοψηφίας και τέσσερεις (4) της 

πλειοψηφίας. 

Κάθε Σύµβουλος ψήφισε υποψηφίους ισάριθµους µε τα µέλη της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής. 

Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο 

ότι υπήρξαν είκοσι (20) έγκυρα ψηφοδέλτια και τρία (3) λευκά και οι έξι (6) υποψήφιοι 

συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα οι κ.κ. 

∆ηµήτριος Γιώγας, Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος και Μαρία Κατσάρα - Βλάχου, µε 

είκοσι (20) σταυρούς προτίµησης ο καθένας, ο κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης µε δεκαεννιά 
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(19) σταυρούς προτίµησης και οι κ.κ. Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου και ∆ιονύσιος 

Μάρκου µε δώδεκα (12) σταυρούς προτίµησης ο καθένας, οι οποίοι και εκλέγονται 

από την ψηφοφορία αυτή ως τακτικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των πέντε (5) αναπληρωµατικών µελών της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε δεδοµένες τις υποψηφιότητες των δύο (2) µελών της 

µειοψηφίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που έχει προηγηθεί και τριών (3) µελών της 

πλειοψηφίας, όπως ονοµαστικά αναφέρονται παραπάνω. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι ψήφισαν τόσους υποψηφίους όσους και τα 

αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

Μετά το πέρας της αναφερόµενης διαδικασίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο 

ότι εκλέχθηκαν ως αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής µε απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και συγκεκριµένα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι:  

- κ. Μιχαήλ Σαµλίδης µε εικοσιένα (21) σταυρούς προτίµησης 

- κα Αικατερίνη Ζδρου µε δεκαοχτώ (18) σταυρούς προτίµησης 

- κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα µε δεκαοχτώ (18) σταυρούς 

προτίµησης 

- κ. Γεώργιος Παρθενόπουλος µε δεκαεννιά (19) σταυρούς προτίµησης 

- κ. Ιωάννης Σόντρας µε δεκαεννιά (19) σταυρούς προτίµησης 

Στη συνέχεια, λόγω ισοψηφίας, ο Πρόεδρος διενήργησε κλήρωση, µε την οποία 

αναδείχθηκε η σειρά κατάταξης. 

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα ονόµατα 

των εκλεγέντων µελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τα επόµενα δυόµιση έτη και 

συγκεκριµένα έως την 31η Αυγούστου 2019, µετά την κλήρωση για τη σειρά 

κατάταξης, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1. ∆ηµήτριος Γιώγας  

2. Μαρία Κατσάρα - Βλάχου  

3. Κωνσταντίνος Λαµπρόπουλος 

4. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης  

5. ∆ιονύσιος Μάρκου 

6. Ελισάβετ Φράγκου – Κυανίδου  

 

Αναπληρωµατικά Μέλη: 

1. Μιχαήλ Σαµλίδης  
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2. Αικατερίνη Ζδρου 

3. Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα  

4. Ιωάννης Σόντρας 

5. Γεώργιος Παρθενόπουλος 

Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 64 του Ν.3852/2010, τα πρακτικά της 

εκλογής διαβιβάζονται µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της 

εκλογής στον Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο οποίος αυτεπαγγέλτως ή ύστερα 

από προσφυγή δηµότη ενώπιόν του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας πέντε (5) ηµερών, από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, µέσα σε 

πέντε (5) ηµέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νοµιµότητα της 

εκλογής. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  59/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ ∆.Σ. 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΙΚΟΥΚΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ  

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 10.3.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

 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,  Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ,  

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Τα µέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
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