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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΪΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  129/2016      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΚ∆ΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΑ 

ΨΗΦΙΣΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 19.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.931/19.5.2016 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 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 16 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Βερικούκης Χρήστος  17 Πέτκος Χρήστος  

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  18 Ρυσάφης Αντώνιος 
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  19 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 20 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ίου Αναστάσιος 21 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 Ζδρου Αικατερίνη  22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κούκος Γεώργιος 25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)   

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη 

συζήτηση του 17ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο 

ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης. 

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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερησίας διάταξης, εξέθεσε τα 

εξής: 

Σύµφωνα µε το από 20.5.2016 Ενηµερωτικό δελτίο του κ. Κοσµά Ερυθρόπουλου 

Γραµµατέα τύπου και δηµοσίων σχέσεων του Συλλόγου εργαζοµένων Π.Κ.Μ. & 

Προέδρου τοπικού τµήµατος Πέλλας στο νέο οργανόγραµµα που ετοιµάζεται να 

ψηφίσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υποβαθµίζεται η ∆/νση ∆ιοικητικού –
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Οικονοµικού Π.Ε. Πέλλας σε Τµήµα και η ∆/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πέλλας σε 

Υποδιεύθυνση. Επίσης, δεν προβλέπει αρµοδιότητα για Γεωργικά µηχανήµατα Έδεσσα 

– Γιαννιτσά και δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για τα Αγροτικά κτηνιατρεία. 

Προτείνω να εκδώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ψήφισµα, για την αλλαγή του 

σχεδίου του νέου οργανογράµµατος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το οποίο 

θα αποσταλεί στον Υπουργό Εσωτερικών, στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, 

στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας  και στους Βουλευτές του Νοµού.   

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την αναφερόµενη διαδικασία και αφού έλαβε 

υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 93 του Ν. 3463/2006 – Κώδικας ∆ήµων και 

Κοινοτήτων και 65 του Ν. 3852/2010. 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την έκδοση ψηφίσµατος µε το ακόλουθο περιεχόµενο: 

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας αφού έλαβε γνώση του σχεδίου που αφορά 

στο νέο Οργανισµό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, 

θεωρεί ότι η ενδεχόµενη κατάργηση τµηµάτων καθώς και η υποβάθµιση διευθύνσεων 

που λειτουργούν στην Π.Ε. Πέλλας µόνο αρνητικά µπορεί να συµβάλει στην 

καθηµερινότητα και στην εξυπηρέτηση των κατοίκων ολόκληρου του νοµού και ειδικά 

των ανθρώπων που ασχολούνται µε την γεωργία και την κτηνοτροφία. Οι αγρότες 

έχουν συνεχή ανάγκη επιµόρφωσης, κατεύθυνσης και τεχνογνωσίας προκειµένου να 

βελτιώσουν την παραγωγή και να αυξήσουν το εισόδηµά τους, είναι επιβεβληµένη η 

παρουσία ειδικών στην περιοχή που ασκούν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα. 

Οι πολιτικές κατάργησης τµηµάτων και διευθύνσεων που αφορούν στον αγροτικό 

κόσµο το µόνο που δηλώνουν είναι  αδιαφορία και έλλειψη συνεισφοράς στον 

αγροτικό κόσµο. Η συνεχόµενη συρρίκνωση των δηµοσίων υπηρεσιών, 

αποδιοργανώνει την οικονοµική και κοινωνική συνοχή της κοινωνίας µας. Με την 

ενδεχόµενη κατάργηση τµηµάτων και διευθύνσεων από την Π.Ε. Πέλλας τόσο ο 

επιχειρηµατικός, όσο και ο αγροτικός κόσµος θα αναγκάζεται να διανύει µεγάλες 

χιλιοµετρικές αποστάσεις για να εξυπηρετηθεί, σε ένα δύσκολο οδικό δίκτυο ειδικά κατά 

τους χειµερινούς µήνες. 
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Ζητούµε να παραµείνουν οι διευθύνσεις διοικητικού και οικονοµικού και  

τεχνικών έργων καθώς και να προβλεφθούν αρµοδιότητες για τα Γεωργικά 

µηχανήµατα και τα Αγροτικά κτηνιατρεία. 

Είµαστε αντίθετοι µε το σχέδιο αναδιάρθρωσης και απαιτούµε από τον 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας να 

αποσύρουν την εν λόγω απόφαση.  

Β. Την αποστολή του ανωτέρου ψηφίσµατος στον Υπουργό Εσωτερικών, στον 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πέλλας  και στους 

Βουλευτές του Νοµού.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 129/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7.6.2016 

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, Πασχάλης  

Αλέξανδρος, 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 κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

- Γραµµατέα τύπου και δηµοσίων σχέσεων του Συλλόγου εργαζοµένων 

Π.Κ.Μ. & Πρόεδρο τοπικού τµήµατος Πέλλας κ. Κοσµά Ερυθρόπουλο 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

-  Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 


