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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  338/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ¨ 

  

 Σήµερα ∆ευτέρα 21 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 32.561/17-12-2015 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 Πέτκος Χρήστος  

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Μουράτογλου Ιωάννης  19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Πασχάλης Αλέξανδρος   

                         

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Κούκος Γεώργιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 8 Μάρκου ∆ιονύσιος 

4 Ζδρου Αικατερίνη  9 Ταµβίσκου Ευτυχία 

 

O ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση µετά 

τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

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. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

«Από της 17 του µήνα µέχρι σήµερα  δεν έχει απαντηθεί το έγγραφο, σχετικά µε 

την έκδοση απόφασης έγκρισης υπογραφής σύµβασης του έργου «Ασφαλτόστρωση 

αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσηµερίου. Σήµερα το µεσηµέρι εστάλη έγγραφο, µετά από 

συνεννόηση µε τον δήµαρχο, στην αρµόδια Γενική Γραµµατεία και πριν από την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πήρε  τηλέφωνο ο Γενικός Γραµµατέας, ο οποίος 

µε ενηµέρωσε ότι είναι µια, προσέξτε την έκφραση, διοικητική πρακτική να µην δέχεται 

απευθείας αναθέσεις και µάλιστα επικαλέστηκε ότι ασκώ διοίκηση και εγώ και θα 
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έπρεπε να καταλαβαίνω. Η ερώτηση που του απεύθυνα ήταν: Η διοικητική πρακτική 

είναι πάνω από την ισχύουσα νοµοθεσία; Όχι, µου λέει, δεν είναι πάνω από την 

ισχύουσα νοµοθεσία, αλλά θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι γι΄ αυτές τις περιπτώσεις 

είχαµε σύσκεψη και οι υπηρεσιακοί παράγοντες αρνήθηκαν να µας δώσουν την άδεια 

υπογραφής σύµβασης, διότι η διοικητική πρακτική αυτό δείχνει. Βέβαια επιφυλάχτηκα 

να ασκήσουµε κάθε νόµιµο µέσο που έχει ο ∆ήµος από την πιθανή απένταξη  του 

έργου, την οποία βλέπω πολύ πιθανή. Μάλιστα σε ερώτηση που του απεύθυνα  

σχετικά µε το αν θα πρέπει να απολογηθούµε στην Τοπική Κοινότητα και στην τοπική 

κοινωνία για την απένταξη του έργου, ότι υπεύθυνη είναι η Γεν. Γραµµατεία, άκουσον -

άκουσον τι µου είπε,  ότι στον ∆ήµο σας εκτελούνται πολλά έργα από το ΕΣΠΑ και 

πιθανότατα µπορείτε να εντάξετε    και κάποια υπόλοιπα έργα.  

Εγώ κ. Πρόεδρε θεωρώ ότι θα πρέπει να πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να καταγγείλει αυτή την πρακτική, η οποία δεν βασίζεται σε καµιά 

νοµοθεσία και το µόνο που δείχνει είναι η εµπάθεια που δείχνει η σηµερινή κυβέρνηση 

στην οποιαδήποτε υπερκινητικότητα και ωριµότητα µπορεί να δείχνει ένας ∆ήµος στην 

ένταξη έργων προς όφελος των πολιτών του, δεδοµένου ότι όλα τα  Ευρωπαϊκά 

Προγράµµατα όπως ξέρετε είναι πλήρως ανταγωνιστικά, δεν µοιράζονται κατ΄ 

αποκοπή, αλλά µοιράζονται κατά πόσο ανταγωνιστικός είσαι και πόση κινητικότητα 

δείχνεις και ποια ωριµότητα εµφανίζεις για την διεκδίκηση των µελετών κ.α. Τώρα αν ο 

∆ήµος Έδεσσας εκτελεί κάποια έργα, όποια και αν είναι αυτά, το οφείλει σε αυτή την 

κινητικότητα που δείχνει. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να αποφανθεί το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, να καταγγείλει αυτή την πρακτική και επίσης να προσφύγει 

παράλληλα στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, διότι θεωρώ ότι είναι παράνοµη πέρα για 

πέρα η απένταξη του έργου «Αγροτική οδοποιία  Τ.Κ.  Μεσηµερίου». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Μιχαήλ 

Φουνταλή και Χρήστο ∆ασκάλου προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  
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 Να καταγγείλει την παραπάνω πρακτική του Υπουργείου για την κωλυσιεργία 

έκδοσης της απόφασης έγκρισης υπογραφής σύµβασης του έργου 

«Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσηµερίου».  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  338/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.1.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος,  

Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου  

Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου  

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

 

 


