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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  179/2016      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 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 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  
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8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 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. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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 εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω:  

Με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) ορίζονται τα εξής: «Ο 

πρόεδρος καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη. Στην ηµερήσια διάταξη αναγράφονται 

υποχρεωτικά και όλα τα θέµατα που προτείνει ο δήµαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, 

καθώς και η οικονοµική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δηµοτικό 

συµβούλιο έχει δικαίωµα να αποφασίζει, µετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 

προέδρου ή του δηµάρχου ή συµβούλου επικεφαλής δηµοτικής παράταξης και χωρίς 

συζήτηση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του, ότι ένα 
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θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το 

συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη 

της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα 

µετά τον δήµαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, 

σύµφωνα µε τη σειρά εκλογής». 

Προτείνω να συζητηθούν σήµερα ως κατεπείγοντα, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

ανωτέρω παραγράφου και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου, τα 

θέµατα 1.«Έκδοση ψηφίσµατος διαµαρτυρίας για τη χρηµατοδότηση έργων υποδοµών 

στο Ν. Πέλλας», 2.«12η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016», 3.«Έγκριση 

διάθεσης πίστωσης και οικονοµικής επιχορήγησης της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. για την κάλυψη 

δαπανών µισθοδοσίας προσωπικού των Κ.Η.Φ.Η.» και 4.«Έγκριση διάθεσης πίστωσης 

και απόδοση χρηµατοδοτήσεων στις Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση 

των σχολικών κτιρίων». 

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

σχετικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ανωτέρου  

άρθρου καθώς και του άρθρου 4 του Κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας,  

Αποφασίζει οµόφωνα  

Κρίνει τα ανωτέρω θέµατα ως κατεπείγοντα, για τους λόγους που στην εισήγησή 

του ο Πρόεδρος εξέθεσε και τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήµερα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθούν σχετικές 

αποφάσεις. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  179/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  8.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 


