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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  368/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

27. ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21046/22.11.2018 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων 

του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Τσιβόγλου Χρήστος  
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8 Δίου Αναστάσιος 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κούκος Γεώργιος   

    

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ζδρου Αικατερίνη 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 6 Πέτκος Χρήστος  

Η Δημοτική  Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά 

τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

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

και αφορούν την κοινότητά του όμως δεν παραβρέθηκε. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

δ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού 

κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. 19202/21.11.2018 εισήγησή του, η οποία έχει 

ως  εξής: 

«Τα Γενικά αρχεία του Κράτους – Αρχεία Νομού Πέλλας με το με αριθμ. πρωτ. 

19202/30.10.2018 έγγραφό τους, απευθύνουν πρόταση συνεργασίας προς το Δήμο 

Έδεσσας, η οποία συνίσταται στην παράδοση στα ΓΑΚ – Αρχεία Ν. Πέλλας των 

σημαντικών ιστορικών αρχείων που θα προκύψουν από τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο Π.Δ. 480/1985. Μετά την παράδοση του υλικού θα ακολουθήσει από την υπηρεσία 

τους η ψηφιοποίηση επιλεγμένων ιστορικών τεκμηρίων, με στόχο την ανάδειξη της 

ιστορίας και του πολιτισμού της περιοχής μας. 

Το άρθρο 5 «Εκκαθάριση παλαιών αρχείων» του Π.Δ. 480/85 (ΦΕΚ173 Α΄) ορίζει ότι:  

«1. Για την εκκαθάριση των εγγράφων των μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1985 αρχείων 

(παλαιών αρχείων) των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των ιδρυμάτων, των 

νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και των συνδέσμων αυτών, συστήνονται τριμελείς 

επιτροπές που αποτελούνται : 

α) για τους δήμους, από ένα δημοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου και δύο δημοτικούς υπαλλήλους, με βαθμούς 10ο - 4ο, 

β) για τις κοινότητες, από ένα κοινοτικό σύμβουλο, που ορίζεται με 

απόφασητουκοινοτικού συμβουλίου, το γραμματέατης κοινότητας και ένα δημόσιο 

υπάλληλο, ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ., ή υπάλληλο (γραμματέα) άλλης κοινότητας, με βαθμούς 

12ο - 6ο, 

γ) για τους συνδέσμους και τα κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα, από ένα 

μέλος του διοικητικού συμβουλίου αυτών, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού τους 

συμβουλίου, από ένα υπάλληλο αυτών αντίστοιχα και από ένα δημόσιο υπάλληλο ή 

υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλο (γραμματέα) κοινότητας, με βαθμούς 12ο -16ο και 

δ) για τα δημοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα, από ένα μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου αυτών, που ορίζεται με απόφαση του διοικητικού τους συμβουλίου και από 

δύο υπαλλήλους του ιδρύματος ή του νομικού προσώπου αντίστοιχα με βαθμούς 10ο - 6ο 

και σε περίπτωση που δεν υπηρετούν ή δεν επαρκούν οι υπηρετούντες από υπαλλήλου; 

του οικείου δήμου, με βαθμούς 10ο -6ο.   

 Η συγκρότηση των επιτροπών αυτών γίνεται με απόφαση : 
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α) του νομάρχη για τις κοινότητες; τους συνδέσμους δήμων και κοινοτήτων και τα 

κοινοτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα, 

β) του οικείου δημάρχου, για τους δήμους και 

γ) του οικείου προέδρου του διοικητικού συμβουλίου για τα δημοτικά ιδρύματα και 

νομικά πρόσωπα.   

 2. Οι κατά την προηγούμενη παράγραφο επιτροπές, υπό την προεδρία του 

συμβούλου, αποφαίνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ. 480/85, 

για τη διατήρηση στο διηνεκές ή για ορισμένο χρόνο ή για καταστροφή των εγγράφων 

των αρχείων και λειτουργούν μέχρι να ολοκληρώσουν την εκκαθάριση των παλαιών 

αρχείων». 

Προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο να ορίσει εμένα ως Δημοτικό Σύμβουλο μέλος της 

επιτροπής του άρθρου 5 του Π.Δ. 480/1985 για την εκκαθάριση των παλαιών αρχείων και 

αναπληρωτή μου τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παρθενόπουλο». 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το άρθρο 5 του Π.Δ. 

480/85 και το με αριθμ. πρωτ. 19202/30.10.2018 έγγραφο των Γενικών αρχείων του 

Κράτους – Αρχεία Νομού Πέλλας  

Αποφασίζει ομόφωνα  

Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Φίλιππο Γκιούρο μέλος της επιτροπής του άρθρου 

5 του Π.Δ. 480/1985 για την εκκαθάριση των παλαιών αρχείων και αναπληρωτή του τον 

Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Παρθενόπουλο.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 368/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.12.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,    Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

-  Αντιδήμαρχο Διοικητικής λειτουργίας  Μ. Βλάχου - Κατσάρα 
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