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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΪΟΥ 2020
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 61/2020
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σήμερα Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε
τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 5424/8.5.2020
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»

όπως

αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της από
11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν τα 23
από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μούκας Σωτήριος

2

Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)

15

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Γιώγας Δημήτριος

16

Πέτκου Αναστάσιος

5

Δελής Αθανάσιος

17

Ρυσάφης Αντώνιος

6

Θεοδώρου Έλλη

18

Σαμλίδης Μιχαήλ
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7

Θωμάς Ευάγγελος

19

Ταμβίσκου Ευτυχία

8

Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία

20

Τζιάκος Δημήτριος

9

Καραμάνη Δήμητρα

21

Τσεπκεντζής Ιωάννης

10

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος

22

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος

11

Κίτσου Ελένη

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Καραπατσούδη Ελένη

3

Μουστάκας Γεώργιος

2

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία

4

Παπαδόπουλος Ελευθέριος

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεώργιος Μουστάκας συμμετείχε κατά τη συζήτηση του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη συμμετείχε κατά τη συζήτηση του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα αποχώρησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.
Χρήστος Γάτσης ομοίως αποχώρησε μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας
διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν, για τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις κοινότητές τους, οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
Κοινοτήτων:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, ο οποίος συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης και έπειτα.
β. Καρυδιάς κ. Παύλος Κληντσάρης
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Πέτρος Βερικούκης, ο οποίος αποχώρησε μετά τη συζήτηση του
1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
β. Παναγίτσας κα Ανδρονίκη Παρθενοπούλου, η οποία αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και επανήλθε μετά τη συζήτησή του.
γ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου
δ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης, ο οποίος συμμετείχε κατά τη συζήτηση του 1ου
θέματος και αποχώρησε μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η 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.
Προτάχθηκε η συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν
συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών τη με αριθμ πρωτ. 5473/ 11.5.2020

εισήγησή

του και τη με αριθμ. πρωτ.

5578/13.5.2020 εισήγηση – πρόταση του Δημάρχου, οι οποίες έχουν ως εξής:
«Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 – 2 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 75 του Ν.4555/2018:
«1. Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, κατόπιν εισήγησης του προέδρου του, να συγκροτεί
επιτροπές για την επεξεργασία και την εισήγηση ενώπιόν του θεμάτων της αρμοδιότητάς
του.
2. Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος που ορίζεται με την απόφαση της
συγκρότησης. Σε αυτές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις του δημοτικού συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του δήμου,
καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών
φορέων της περιοχής».
Στις παρ. 1-3 του άρθρου 11 «Σύσταση Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου» του
Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρονται τα εξής;
«1.Το Δημοτικό Συμβούλιο συγκροτεί επιτροπές, όπου απαιτείται, για την καλύτερη
επεξεργασία εξειδικευμένων θεμάτων.
2.Στις επιτροπές μετέχουν σύμβουλοι που προτείνονται από όλες τις δημοτικές
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάλληλοι της αρμόδιας διεύθυνσης του Δήμου,
καθώς και ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής και εκπρόσωποι κοινωνικών
φορέων της περιοχής.
Οι επιτροπές αποτελούνται από πέντε (5) έως επτά (7) μέλη, εκ των οποίων τα τρία (3) έως
πέντε (5) είναι δημοτικοί σύμβουλοι και τα λοιπά μέλη είναι ιδιώτες και υπάλληλοι του δήμου.
3.Στις επιτροπές προεδρεύει δημοτικός σύμβουλος, που ορίζεται με την απόφαση της
συγκρότησης.
Επίσης, σύμφωνα με τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.
4623/2019, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 177, παράγραφος 3 του ν. 4635/2019
(Α΄167): «1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών
πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων
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και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία
πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του
προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη,
αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς
τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με
μεταξύ
τους ψηφοφορία.» .
Με την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/2019 (Α΄ 204) ορίζεται ότι «3. Οι διατάξεις
των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α' 134)
ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α
του ν. 3852/2010 (Α' 87), καθώς και για τη συμμετοχή αιρετών εκπροσώπων των Ο.Τ.Α. σε
επιτροπές, συμβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νομικών προσώπων,
κληροδοτημάτων και σωματείων…».
Προτείνω η «Επιτροπή προστασίας και προάσπισης τη δημόσιας υγείας», η
συγκρότηση της οποίας αποφασίσθηκε με την αριθμ. 52/2020 απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου, να αποτελείται από επτά μέλη, τα 3/5 των οποίων θα ορίσει ο Δήμαρχος
καθώς επίσης και τον Πρόεδρο της Επιτροπής και τα υπόλοιπα οι λοιπές παρατάξεις με
μεταξύ τους ψηφοφορία.
Αρμοδιότητα της εν λόγω επιτροπής να είναι η μελέτη και εισήγηση θεμάτων σχετικά
με την προστασία και προάσπιση της δημόσιας υγείας, τα οποία έχουν εγγραφεί στην
ημερήσια διάταξη και τα οποία ειδικότερα παραπέμπει σε αυτή το δημοτικό συμβούλιο με
απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Δημάρχου ή του ενός πέμπτου (1/5) των μελών
του δημοτικού συμβουλίου».
«Με την υπ’ αριθμ. 52/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η
συγκρότηση της επιτροπής προστασίας και προάσπισης της δημόσιας υγείας.
Σε αυτή συμμετέχουν τέσσερις εκπρόσωποι του Δήμου Έδεσσας και τρείς
εκπρόσωποι από φορείς της περιοχής.
Έχοντας υπόψη:
α) την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 177 του N. 4635/19
β) την παρ. 9 του άρθρου 229 του Ν. 4635/19
γ) την παρ. 3 του άρθρου 45 του Ν. 4647/19
δ) την εγκύκλιο 102/2019 του Υπουργείο Εσωτερικών
ε) τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
και προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή από το Δημοτικό Συμβούλιο
Εισηγούμαι - Προτείνω
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Τον ορισμό εκπροσώπων του Δήμου για την Επιτροπή προστασίας και προάσπισης
της δημόσιας υγείας
α) τον

κ. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως πρόεδρο με

αναπληρωτή τον κ. Πασχάλη Αλέξανδρο,
β) την κα Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την κα
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία,
και ζητώ από τις λοιπές παρατάξεις να προτείνουν δύο εκπροσώπους με τους
αναπληρωτές τους».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να ορισθούν εκπρόσωποι στην επιτροπή από τον
Ιατρικό Σύλλογο Πέλλας, τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Πέλλας και τον Οδοντιατρικό Σύλλογο
Πέλλας.
Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία σε
Κίνηση» κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος πρότεινε να ορισθεί η Δημοτική Σύμβουλος κα
Ελένη Καραπατσούδη ως τακτικό μέλος και η Δημοτική Σύμβουλος κα Δήμητρα Καραμάνη
ως αναπληρωματικό μέλος και στον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ενωτική
Δράση» κ. Αντώνιο Ρυσάφη, ο οποίος πρότεινε να ορισθεί η Αικατερίνη Τσουγένη και η κα
Ευτυχία Ταμβίσκου ως ιδιώτες εμπειρογνώμονες στα θέματα της επιτροπής.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά με την τροποποίηση της αριθμ. 52/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως
προς τον αριθμό των μελών και τον ορισμό μελών της επιτροπής σύμφωνα με τις
υποδείξεοις του Δημάρχου και των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις του ανωτέρου άρθρου
καθώς και του άρθρου 4 του Κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Τροποποιεί την αριθμ. 52/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα
«Συγκρότηση επιτροπής προστασίας και προάσπισης της δημόσιας υγείας» ως προς τον
αριθμό των μελών της επιτροπής και συγκεκριμένα η φράση «ενδεκαμελής επιτροπή»
αντικαθίσταται από τη φράση «επταμελής επιτροπή».
Β. Συγκροτεί γνωμοδοτική επιτροπή προστασίας και προάσπισης της δημόσιας
υγείας και ορίζει ως μέλη της, τους κατωτέρω:
1. Λαμπρόπουλο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο ως πρόεδρο με αναπληρωτή
τον Πασχάλη Αλέξανδρο,
2.

Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την Ιατρίδου-

Βλαδίκα Αναστασία,
3. Καραπατσούδη Ελένη, Δημοτική Σύμβουλο με αναπληρώτρια την Καραμάνη
Δήμητρα,
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4. Αικατερίνη Τσουγένη, ιδιώτη εμπειρογνώμον στα θέματα της επιτροπής με
αναπληρώτρια την Ευτυχία Ταμβίσκου,
5. Εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Πέλλας
6. Εκπρόσωπο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Πέλλας
7. Εκπρόσωπο του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πέλλας
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 61/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος,
Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα
Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Καραπατσούδη Ελένη,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος

Έδεσσα 20.5.2020

Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος,
Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης
Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τζιάκος
Δημήτριος, Τσεπκεντζής Ιωάννης, Τσιτσάγκας

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-

Πρόεδρο επιτροπής Κ. Λαμπρόπουλο

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-

Οριζόμενους Δημοτικούς Συμβούλους

-

Πρόεδρο Ιατρικού Συλλόγου

-

Πρόεδρο Φαρμακευτικού Συλλόγου

-

Πρόεδρο Οδοντιατρικού Συλλόγου

-

Μέλος Αικατερίνη Τσουγένη

-

Μέλος Ευτυχία Ταμβίσκου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς Α. Δήμτση
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