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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΪΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  72/2021      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΔΕΣΣΑΣ   

 

 Σήμερα Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

6.556/13.5.2021 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» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

τα 19 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 12 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Γιώγας Δημήτριος 13 Ξυλουργίδης Αντώνιος 

4 Δελής Αθανάσιος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 15 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 17 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

8 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 18 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Μούκας Σωτήριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κίτσου Ελένη 

2 Θεοδώρου Έλλη 6 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 7 Ταμβίσκου Ευτυχία 

4 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 8 Τζιάκος Δημήτριος 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρία Βλάχου – Κατσάρα και Ελένη Κίτσου 

προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος προσήλθε και 

αποχώρησε κατά τη διάρκεια ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνιος Ξυλουργίδης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των  

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι εξής: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός  

β.  Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συνδέθηκε κατά τη διάρκεια 

ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και αποσυνδέθηκε πριν την έναρξη συζήτησης των 

θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α.  Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
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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 σχετικά με το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε σε 

ηλεκτρονική μορφή στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 3/2021 απόφαση 

– εισήγηση της Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, η οποία 

έχει ως εξής: 

«3.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ 

ΕΔΕΣΣΑΣ. 

 

          Σήμερα Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 και ώρα 17:00 στο Δημοτικό Κατάστημα 

Έδεσσας, συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου 

Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθμό 5445/19-04-2021 του Προέδρου της, η 

οποία απεστάλη ηλεκτρονικά στα μέλη της Επιτροπής, όπως ορίζουν οι αριθμ. 122/2011 και 

242/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση για 

το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

          Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία, γιατί ήταν παρόντα και τα 6 μέλη της 

Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   1. Γεώργιος Μουστάκας (Πρόεδρος),   2. Ευάγγελος Θωμάς,   3. Έλλη 

Θεοδώρου,   4.  Ελένη Κίτσου,   5. Ηρακλής Συμεωνίδης,   6. Θεοδώρα Γουγούση 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   -0- 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Αθανάσιος Κορλίνης, τακτικός 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 της Επιτροπής άρχισαν να συζητούν τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  3
Ο  

 θέμα της ημερήσιας διάταξης ,εκθέτει τα παρακάτω: 

         Στη σημερινή συνεδρίασή της η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του 

Δήμου Έδεσσας θα πρέπει να συζητήσει και να καταθέσει  προτάσεις  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για την επόμενη μέρα του τουρισμού στο Δήμο Έδεσσας. 

          Έπειτα έδωσε το λόγο  έδωσε το λόγο στην κ. Θεοδώρα Γουγούση, Πρόεδρο του 

Σωματείου Επαγγελματιών-Επιχειρηματιών Π .Αγίου Αθανασίου και μέλος της Επιτροπής, η 

οποία πρότεινε τη δημιουργία οικοκοινοτήτων (eco villages) στο Δήμο Έδεσσας, 

αναφέροντας την προοπτική να μετατραπεί ο  Π. Άγιος Αθανάσιος σε οικοκοινότητα. 

Κατόπιν  η κ. Γουγούση πρότεινε τη δημιουργία μουσείου και τουριστικού περιπτέρου στο 

κτίριο της Πρόνοιας στον Π. Άγιο Αθανάσιο, καθώς επίσης και την ένταξη σε πρόγραμμα 

ΕΣΠΑ έργου υπόγειων καλωδιώσεων στην κοινότητα του Π. Αγίου Αθανασίου. Επίσης 

πρότεινε να δημιουργήσει ο Δήμος επίσημη ιστοσελίδα για τον Άγιο Αθανάσιο, τη διαχείριση 

της  οποίας  θα αναλάβει το Σωματείο Επαγγελματιών-Επιχειρηματιών της κοινότητας. 

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και μέλος της 

Επιτροπής Ηρακλή Συμεωνίδη ,ο οποίος πρότεινε την ενημέρωση των επιχειρηματιών για την 

προοπτική ένταξης των επιχειρήσεών τους στην ψηφιακή εποχή. 

         Έπειτα ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στη Δημοτική Σύμβουλο και μέλος της Επιτροπής κ. 

Ελένη Κίτσου, η οποία πρότεινε τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου στην 

περιοχή των Καταρρακτών για την αναβάθμιση του χειμερινού τουρισμού και την παράλληλη 

αξιοποίηση της περιοχής των Μύλων. Επίσης η κ. Κίτσου πρότεινε τη δημιουργία 
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ημερολογίου δράσεων πολιτιστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του Δήμου και την 

προώθησή του στον ΕΟΤ για την ανάδειξή του στο εξωτερικό. 

         Ενόψει των ανωτέρω  ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν 

σχετικά. 

         Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, μετά από διαλογική συζήτηση          

                                                            

                                                         Αποφασίζει ομόφωνα 

         Καταθέτει πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για  α)τη δημιουργία οικοκοινοτήτων 

(eco villages) στο Δήμο Έδεσσας, β) τη δημιουργία μουσείου και τουριστικού περιπτέρου 

στο κτίριο της Πρόνοιας στον Π. Άγιο Αθανάσιο, γ) την ένταξη σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ έργου 

υπόγειων καλωδιώσεων στην κοινότητα του Π. Αγίου Αθανασίου, δ)τη  δημιουργία επίσημης 

ιστοσελίδας για τον Άγιο Αθανάσιο, ε) την ενημέρωση των επιχειρηματιών για την 

προοπτική ένταξης των επιχειρήσεών τους στην ψηφιακή εποχή, στ)  τη δημιουργία 

Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου στην περιοχή των Καταρρακτών για την αναβάθμιση 

του χειμερινού τουρισμού και την παράλληλη αξιοποίηση της περιοχής των Μύλων και  ζ)  

τη δημιουργία ημερολογίου δράσεων πολιτιστικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος του 

Δήμου και την προώθησή του στον ΕΟΤ για την ανάδειξή του στο εξωτερικό.  

                                                        

                                       Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2021»  

 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο της Επιτροπής κ. Γεώργιο Μουστάκα, 

προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε να συζητηθούν όλες 

οι προτάσεις, εκτός της πρότασης για τη δημιουργία χριστουγεννιάτικου θεματικού 

πάρκου, γιατί έχει συγκροτηθεί ειδική επιτροπή για το θέμα αυτό. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου και στους 

Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Χαράλαμπο Τσιτσάγκα,  Ιωάννη Τσεπκεντζή,  Αλέξανδρο 

Πασχάλη, Δημήτριο Γιώγα και Δήμητρα Καραμάνη, προκειμένου να εκφράσουν τις 

απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά. 

Μετά τις παραπάνω τοποθετήσεις, ο Πρόεδρος πρότεινε να τεθεί προς 

συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η κάθε πρόταση μεμονωμένα, μετά από σχετικές 

υπηρεσιακές εισηγήσεις. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Να τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο η κάθε πρόταση 

μεμονωμένα, μετά από σχετικές υπηρεσιακές εισηγήσεις, εκτός της πρότασης για τη 

δημιουργία χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  72/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.6.2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, 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, 

 Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, 

Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Γραμματέα Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Α. Κορλίνη  

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

          - Πρόεδρο Επιτροπής  Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Γ. Μουστάκα 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Τμήματος Απασχόλησης και Τουρισμού Ι. Καντούτση 

 
 


