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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  167/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 9ης ΚΑΙ 10ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11ης ΚΑΙ  26ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

 Σήµερα Παρασκευή 10 Ιουνίου 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. 11.361/6.6.2016 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 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 ∆ίου Αναστάσιος 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Κούκος Γεώργιος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 7 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αλέξανδρος Πασχάλης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις των παρ. 1 – 4 του άρθρου 97 του Ν. 3463/2006 

(Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων): 

«1. Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου τηρούνται πρακτικά µε ευθύνη 

του γραµµατέα του  δηµοτικού συµβουλίου και δηµοτικού υπαλλήλου. Τα πρακτικά 

καταρτίζονται µε τη βοήθεια  µαγνητοφωνικής συσκευής ή "βίντεο" ή µε κάθε άλλο 
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πρόσφορο ηλεκτρονικό µέσο. Ο δηµοτικός  υπάλληλος κρατεί παράλληλα και 

πρόχειρα συνοπτικά πρακτικά. 

2. Τα αποµαγνητοφωνηµένα ή αποµαγνητοσκοπηµένα κείµενα µεταφέρονται 

σε φύλλα χαρτιού, τα  οποία αριθµεί και µονογράφει ο πρόεδρος του δηµοτικού 

συµβουλίου. Στο τέλος του έτους, τα  πρακτικά αυτά βιβλιοδετούνται, µε ευθύνη του 

προέδρου και του γραµµατέα του δηµοτικού  συµβουλίου. Αν σε κάποια συνεδρίαση 

δεν είναι δυνατή η χρήση µαγνητοφωνικής συσκευής ή  "βίντεο", τηρούνται πρόχειρα 

πρακτικά, τα οποία αντιγράφονται σε φύλλα χαρτιού, που έχουν  τη µονογραφή του 

προέδρου του δηµοτικού συµβουλίου. 

Τα φύλλα αυτά παίρνουν αρίθµηση που αποτελεί συνέχεια της αριθµήσεως 

των αποµαγνητοφωνηµένων ή αποµαγνητοσκοπηµένων κειµένων και βιβλιοδετούνται 

µαζί µε τα κείµενα αυτά. 

Η µη τήρηση των πρακτικών, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, συνιστά πειθαρχικό 

αδίκηµα για τον  πρόεδρο και τον γραµµατέα του δηµοτικού συµβουλίου. 

3. Τα πρακτικά, για τα οποία ορίζουν οι προηγούµενες παράγραφοι, 

υπογράφονται από όλα  τα µέλη που µετέχουν στη συνεδρίαση. 

Όταν ένας σύµβουλος αρνείται να υπογράψει, η άρνηση και η αιτία της 

αναφέρονται στα  πρακτικά. Η µη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος 

της απόφασης. 

4. Τα πρακτικά κάθε συνεδρίασης παίρνουν ιδιαίτερο αύξοντα αριθµό, µε 

διακεκριµένη  αρίθµηση κατ' έτος. 

Πρακτικό συντάσσεται και όταν η συνεδρίαση µαταιώνεται για οποιονδήποτε 

λόγο. Κάθε  απόφαση του συµβουλίου παίρνει ιδιαίτερο αριθµό και στην αρχή κάθε 

χρόνου γίνεται νέα αρίθµηση και των αποφάσεων αυτών». 

Έχουν αποµαγνητοφωνηθεί τα πρακτικά της 9ης και 10ης συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου που διεξήχθησαν την 11η & 26η Απριλίου 2016 και 

µεταφέρθηκαν σε φύλλα χαρτιού που αριθµήθηκαν και µονογράφτηκαν από τον 

Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Τα πρακτικά αυτά θα βιβλιοδετηθούν µε ευθύνη 

του Προέδρου και του Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Σήµερα καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να τα επικυρώσει και να τα υπογράψει. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την παραπάνω εισήγηση 

2. Τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 9ης και 10ης συνεδρίασης  του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου έτους 2016 
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4. Τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν.3463/2006 του ∆.Κ.Κ 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Πρότυπου Κανονισµού Λειτουργίας 

∆ηµοτικού Συµβουλίου (Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.∆. 16852/06.04.2011 

ΦΕΚ661/20.04.2011τεύχοςΒ’) 

Αποφασίζει οµόφωνα 

Επικυρώνει τα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της 9ης και 10ης συνεδρίασης  

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που διεξήχθησαν την 11η  & 26η Απριλίου 2016 και τα 

υπογράφει. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  167/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  22.6.2016 

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,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας  

Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 


