
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 21 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  341/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

 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 
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4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  

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. 

 

O Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με το  άρθρο 217 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), όπως 

ισχύει, ορίζονται τα εξής:   

«1. Κάθε χρόνο γίνεται ο απολογισµός πεπραγµένων της δηµοτικής αρχής, σε ειδική 

δηµόσια  συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου, σε ό,τι αφορά την οικονοµική 

κατάσταση, τη διοίκηση  του ∆ήµου και την εφαρµογή του προγράµµατος δηµοτικής 

δράσης. 
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2. Η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου γίνεται µέχρι το τέλος 

Ιουνίου και ανακοινώνεται πριν από δεκαπέντε (15), τουλάχιστον, ηµέρες µε κάθε 

πρόσφορο µέσο. Σε αυτή καλούνται οι κάτοικοι, καθώς και οι συνδικαλιστικοί, 

επιστηµονικοί και κοινωνικοί φορείς του ∆ήµου. Σε ∆ήµους άνω των 50.000 κατοίκων 

και σε ∆ήµους πρωτευουσών νοµών η ειδική δηµόσια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου πραγµατοποιείται µέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόµενου έτους και 

καλούνται, µόνον, οι θεσµοθετηµένοι συλλογικοί φορείς της πόλεως, όπως, 

επιστηµονικοί, εµπορικοί, συνδικαλιστικοί και κοινωνικοί, για την ευρύτερη, δυνατή, 

εκπροσώπηση των κατοίκων. 

3. Το δηµοτικό συµβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για τη διεξαγωγή της 

ανωτέρω  συνεδρίασης. 

4. Κατά την ειδική δηµόσια συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου τοποθετούνται όλες 

οι  δηµοτικές παρατάξεις και µπορούν να πάρουν το λόγο τα µέλη του δηµοτικού 

συµβουλίου και  τα µέλη των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών διαµερισµάτων. 

5. Κάθε φορέας, δηµότης, κάτοικος ή φορολογούµενος από το ∆ήµο έχει δικαίωµα 

να  διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικές µε τον απολογισµό στη συνεδρίαση αυτή.  

6. Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που προβλέπει το παρόν άρθρο παρέλθει 

χωρίς να  κινηθούν οι διαδικασίες για την πραγµατοποίηση της ειδικής δηµόσιας 

συνεδρίασης  απολογισµού, µπορούν οι δηµοτικές παρατάξεις ή οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι να προκαλέσουν τη  συνεδρίαση αυτή σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο 

άρθρο 95». 

Για τους παραπάνω λοιπόν λόγους και προκειµένου να προβούµε στον 

απολογισµό πεπραγµένων του ∆ήµου Έδεσσας έτους 2015, προτείνω να ορίσουµε 

την 29/1/2016 ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της συνεδρίασης. 

Σχετικά µε το χώρο της συνεδρίασης, φρονώ ότι κατάλληλος χώρος για αυτό 

το σκοπό είναι η αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε τα παραπάνω 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψη 

• Το άρθρο 217 του Ν. 3463/06 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (παρ.14 αρθ.20 

Ν.3731/08) 

• Τον χώρο που προτείνει ο Πρόεδρος για τη διεξαγωγή της συνεδρίασης για τον 

απολογισµό πεπραγµένων 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση  
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Αποφασίζει οµόφωνα  

1. Ορίζει ως τόπο διεξαγωγής της συνεδρίασης για τον απολογισµό 

πεπραγµένων του ∆ήµου Έδεσσας έτους 2015, την αίθουσα του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, η οποία βρίσκεται στο ∆ηµαρχείο. 

2. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί την 29/1/2016. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 341/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7.1.2016 

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.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων 

- Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 
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