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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  89/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

26. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

 

 Σήµερα Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 5.754/24.3.2017 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Σόντρας Ιωάννης  
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8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ταµβίσκου Ευτυχία  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Πέτκος Χρήστος   

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, προτάχθηκε η 

συζήτηση του 12oυ θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος εξήλθε της 

αίθουσας κατά τη συζήτηση του 20ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και επανήλθε 

µετά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

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 δεν παραβρέθηκε κανένας. 

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 26ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 
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Με το άρθρο 76 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι: 

«1. Στους δήµους µε πληθυσµό µεγαλύτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους 

συγκροτείται, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε 

πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του και εκδίδεται εντός δύο (2) µηνών από 

την εγκατάσταση των δηµοτικών αρχών, δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης ως όργανο 

µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες. Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής 

διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα δυόµιση έτη. ∆ηµοτική επιτροπή διαβούλευσης µπορεί 

να συγκροτηθεί και σε µικρότερους δήµους, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. Η 

δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της 

τοπικής κοινωνίας, όπως: 

α) των τοπικών εµπορικών και επαγγελµατικών συλλόγων και οργανώσεων 

β) των επιστηµονικών συλλόγων και φορέων 

γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζοµένων και εργοδοτών 

δ) των εργαζοµένων στο δήµο και τα νοµικά του πρόσωπα 

ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων  

στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων 

ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών 

η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών 

θ) εκπρόσωποι των τοπικών συµβουλίων νέων και 

ι) δηµότες. 

Ο συνολικός αριθµός των µελών της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης, 

συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου, µπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως 

πενήντα (50) µέλη. Σε ποσοστό ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθµού των µελών 

εκπροσώπων φορέων ορίζονται επιπλέον µέλη, µετά από κλήρωση, δηµότες 

εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους καθώς και όσοι είναι εγγεγραµµένοι 

στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Στη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης 

προεδρεύει ο δήµαρχος ή ο αντιδήµαρχος που ορίζει ο δήµαρχος µε απόφασή του. 

Στις συνεδριάσεις της επιτροπής καλούνται κατά περίπτωση και συµµετέχουν χωρίς 

δικαίωµα ψήφου και εκπρόσωποι αρµόδιων κρατικών αρχών, των τοπικών 

οργανώσεων πολιτικών κοµµάτων, καθώς και οι επικεφαλής των δηµοτικών 

παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο δηµοτικό συµβούλιο. 

2.Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης: 

α) Γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά προγράµµατα και τα 

προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα και το τεχνικό 

πρόγραµµα του δήµου. 
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β) Γνωµοδοτεί για θέµατα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέµπονται σε 

αυτή από το δηµοτικό συµβούλιο ή τον δήµαρχο. 

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήµατα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήµου και 

διατυπώνει γνώµη για την επίλυση των προβληµάτων και την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων αυτών. 

δ) ∆ύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχοµένου των κανονιστικού 

χαρακτήρα αποφάσεων οι οποίες εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο 79 του Κ.∆.Κ.. 

Η διατύπωση γνώµης από τη δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης δεν αποκλείει την 

παράλληλη ηλεκτρονική διαβούλευση µε τους πολίτες, µέσω διαδικτύου. Οι προτάσεις 

της ηλεκτρονικής διαβούλευσης συγκεντρώνονται και συστηµατοποιούνται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου και παρουσιάζονται από τον πρόεδρο της δηµοτικής 

επιτροπής διαβούλευσης κατά την αντίστοιχη συνεδρίασή της. 

3.Η δηµοτική επιτροπή διαβούλευσης συνεδριάζει δηµόσια, µετά από πρόσκληση του 

προέδρου της, υποχρεωτικά µια φορά το χρόνο, πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων 

του προϋπολογισµού και του ετήσιου προγράµµατος δράσης και τουλάχιστον µία 

φορά κάθε τρεις (3) µήνες για άλλα θέµατα που εισάγονται προς συζήτηση. Η 

πρόσκληση κοινοποιείται στα µέλη µε κάθε πρόσφορο µέσο επτά (7) εργάσιµες ηµέρες 

πριν τη συνεδρίαση και περιλαµβάνει την ηµερήσια διάταξη, τον τόπο, την ηµεροµηνία 

και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση 

θεµάτων. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαµβάνεται την 

αµέσως επόµενη εργάσιµη ηµέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται 

απαρτία. Η γραµµατειακή υποστήριξη της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης γίνεται 

από τις υπηρεσίες του δήµου και τηρούνται πρακτικά. Η δηµοτική επιτροπή 

διαβούλευσης διατυπώνει τη γνώµη της µετά από σχετική συζήτηση. Στην εισήγησή της 

αναγράφονται όλες οι γνώµες που διατυπώνονται. 

4.Το δηµοτικό συµβούλιο µπορεί να ψηφίζει σχετικό κανονισµό διαβούλευσης, ο οποίος 

ρυθµίζει όλα τα θέµατα τα σχετικά µε τις διαδικασίες διαβούλευσης, τη συµµετοχή 

φορέων και πολιτών σε αυτή, καθώς και την παρουσίαση των πορισµάτων της 

διαβούλευσης στο αρµόδιο όργανο του δήµου».  

Στην εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. διευκρινίζεται ότι η απαρίθµηση 

των φορέων, που δύνανται να συµµετάσχουν στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης 

κατά την παρ.1 του άρθρου 76 του Ν.3852/2010, είναι ενδεικτική και στην επιτροπή 

µπορούν να κληθούν να συµµετάσχουν φορείς, σύλλογοι ή οργανώσεις που 

υφίστανται και δρουν στο δήµο. 
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Επιπλέον, στην ίδια εγκύκλιο επισηµαίνεται ότι ο αριθµός των εγγεγραµµένων 

δηµοτών που θα ορισθούν, µετά από κλήρωση, επιπλέον µέλη της επιτροπής 

κυµαίνεται από οκτώ (8) έως δεκαεφτά (17) ανάλογα µε τα µέλη των φορέων που 

ορίζονται σ' αυτή. 

Στην παρ.4 του άρθρου 1 του Κανονισµού Λειτουργίας αναφέρεται ότι οι φορείς 

που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον πρέπει αφενός να είναι ενεργοί (να έχουν αναπτύξει 

συναφή µε το αντικείµενό τους δραστηριότητα κατά την τελευταία πενταετία) και 

αφετέρου να έχουν συσταθεί τουλάχιστον ένα έτος πριν από την είσοδό τους στην 

επιτροπή διαβούλευσης. 

Ο ∆ήµος Έδεσσας µε τη µε αριθµ. πρωτ. 2792/10.2.2017 ανακοίνωσή του στον 

τοπικό τύπο, η οποία αναρτήθηκε και στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, κάλεσε τους φορείς, 

συλλόγους, και οργανώσεις του δήµου, που επιθυµούν να συµµετέχουν στη ∆ηµοτική 

Επιτροπή ∆ιαβούλευσης να εκφράσουν εγγράφως τη βούληση τους, έως 24.2.2017. 

Κατόπιν της παραπάνω πρόσκλησης ανταποκρίθηκαν οι ακόλουθοι φορείς, οι 

οποίοι απέστειλαν στο ∆ήµο Έδεσσας  σχετικά έγγραφα µε τα οποία όριζαν και τους 

εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους. 

1. Πολιτιστικός Σύλλογος «Βαρόσι» Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον Γεώργιο 

Πιπλικάτση και  αναπληρωτή του τον Τρύφων Παπαδόπουλο.  

2. Σωµατείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Πέλλας «Η Έ∆ΕΣΣΑ» µε εκπρόσωπο 

τον Ιωάννη Βαρσαµίδη και  αναπληρωτή του τον Πέτρο Γκάνα. 

3. Σύλλογος Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι Τρεις Ιεράρχες» µε 

εκπρόσωπο τον Σταύρο Πουρτουλίδη και αναπληρωτή του τον ∆ηµήτριο 

Γηρέα. 

4. Σώµα Ελλήνων Προσκόπων µε εκπρόσωπο τον ∆ηµήτριο Μποζίνη και 

αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Βλαχάκο. 

5. Σύλλογος Προστασίας Λίµνης Βεγορίτιδας µε εκπρόσωπο τον Νικόλαο 

Μούλα και αναπληρωτή του τον Σταύρο Γκάτσο. 

6. Σύλλογος Βιβλιόφιλων Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον ∆ηµήτριο Ευαγγελίδη και 

αναπληρωτή του τον Τρύφων Ούρδα. 

7. Φ.Ο.Ε. µε εκπρόσωπο τον Λάζαρο Τσορµπατζόγλου και αναπληρωτή του 

τον Νικόλαο Πασχαλίδη. 

8. Επιµελητήριο Πέλλας µε εκπρόσωπο την Ιωάννα ∆ιαµαντή και αναπληρωτή 

της τον Αντώνιο Σιγάλα. 

9. Σύλλογος γονέων & Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες, µε εκπρόσωπο την Γεωργία 

Κικίδου και αναπληρώτριά της την Χριστίνα Αλιµπάκη. 
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10. Σύλλογος Προστασίας Υδρολογικού Συστήµατος Εδεσσαίου ποταµού 

«νεοSOS» µε εκπρόσωπο τον Ηλία Κεσίσογλου και αναπληρώτρια του την 

∆έσποινα Σεραφείµ. 

11. Ραδιολέσχη Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον Αντώνιο Κουκουράβα και 

αναπληρωτή του τον Αναστάσιο Σεραφείµ. 

12. Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον 

Συµεών Σλατίνη και αναπληρώτριά του την Μυροφόρα Καρακασίδου. 

13. Σύλλογος Μικρασιατών Ν. Πέλλας µε εκπρόσωπο τον Αντώνιο 

Μουράτογλου και αναπληρωτή του τον Βασίλειο Σεραφείµ. 

14. ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον Ευάγγελο Θωµά 

και αναπληρωτή του τον Θεόδωρο Παπαϊωάννου. 

15. Ενωτική κίνηση πολιτών ρύθµισης περιουσιών Έδεσσας Περιχώρων «Ο Άγιος 

Λουκάς» µε εκπρόσωπο τον Γεώργιο Σεραφείµ και αναπληρωτή του τον 

Θεόδωρο Νιζάµη. 

16. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Έδεσσας και Αλµωπίας – Τµήµα ΓΣΕΕ  µε 

εκπρόσωπο τον Νικόλαο Γκοτζαµάνη  και αναπληρωτή του τον Χρήστο 

Τόπκα. 

17. Λαογραφική Εταιρεία Νοµού Πέλλας µε εκπρόσωπο τον Χρήστο ∆ηµητριάδη 

και αναπληρωτή του τον Νικόλαο Καραµανάβη. 

18. Φ.Σ. Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος» µε εκπρόσωπο την Αικατερίνη 

Αθανασίου και αναπληρωτή της τον Ιωάννη Χατζηπέγιου. 

19. Α.Σ. Μακεδονικός Έδεσσας µε εκπρόσωπο τον Ιγνάτιο Κετσιτζίδη και 

αναπληρωτή του τον Ευάγγελο Πατετσίνη. 

20. Α.Σ. Εδεσσαϊκός µε εκπρόσωπο τον Αθανάσιο Πατετσίνη και αναπληρωτή 

του τον Σωτήριο ∆ραγούµη.  

21. ∆/νση Β΄/θµιας Εκπ/σης Πέλλας µε εκπρόσωπο την Αντωνία Πολυξενίδου 

και αναπληρωτή της τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. 

 

Το προεδρείο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου διενήργησε κλήρωση µεταξύ των 

ατόµων που είναι εγγεγραµµένοι στους εκλογικούς καταλόγους της ∆.Ε. Βεγορίτιδας και 

της ∆.Ε. Έδεσσας και συντάχθηκε ο κάτωθι κατάλογος ατόµων του οποίου το πλήθος 

των κληρωθέντων είναι τριπλάσιο των προβλεποµένων θέσεων της επιτροπής. 

         ∆.Ε. ΒΕΓΟΡΙΤΙ∆ΑΣ 

1. Κων/νος Μουρατίδης  του Νικήτα 

2. Χρήστος Ρόσκας του Αθανασίου 
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3. Αικατερίνη Γιαγκοπούλου του Νικολάου 

4. Φωτεινή Κορίση του Χρήστου 

5. Φωτεινή Χριστοφορίδου του Χαραλάµπου 

6. Ευδοξία Νάντση του Αργυρίου 

                      ∆.Ε. Ε∆ΕΣΣΑΣ 

1. Λάζαρος Μουτσίας του ∆ηµήτριου  

2. Βασιλική Μπάµπκα του Αντωνίου  

3. Αναστάσιος Κιουλτζόπουλος του Κοσµά  

4. Πέτρος Κατλαµούσης του ∆ηµητρίου 

5. Αικατερίνη ∆ουρβανάκη του Βασιλείου 

6. Πετρίνα Σαπουντζή του Βασιλείου 

7. Κων/νος Τσορακλίδης του ∆αµιανού 

8. Χριστόδουλος Παπασιαπαλίνης του ∆ηµητρίου 

9. Μαρία Ζλατάνη του ∆ηµητρίου 

10. Βασίλειος Μήσιας ∆ηµητρίου 

11. Γεώργιος Ωρολογάς του Αµύντα 

12. Μαρία Σίνδη του Αναστασίου 

13. Πέτρος Μήνου του Αθανασίου 

14. Θεοδώρα Λάιου του Αντωνίου 

15. Πέτρος Γίσης του Ευσταθίου 

 

Οι παραπάνω δηµότες ενηµερώθηκαν προκειµένου να γνωστοποιήσουν την 

πρόθεσή τους να αποδεχθούν ή µη την ιδιότητα του µέλους της επιτροπής. 

Ως µέλη που θα συµµετέχουν στην ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης, για την 

τρέχουσα θητεία η οποία λήγει 31.8.2019 αναδείχθηκαν οι κ.κ. Χρήστος Ρόσκας του 

Αθανασίου και Φωτεινή Κορίση του Χρήστου από τη ∆.Ε. Βεγορίτιδας και Λάζαρος 

Μουτσίας του ∆ηµήτριου,  Αναστάσιος Κιουλτζόπουλος του Κοσµά, Αικατερίνη 

∆ουρβανάκη του Βασιλείου, Βασίλειος Μήσιας ∆ηµητρίου και Πέτρος Γίσης του 

Ευσταθίου, από τη ∆.Ε. Έδεσσας. 

 Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειµένου να εκφράσει τις απόψεις του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆.Σ. να ορίσουν τη 

σύνθεση των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Έδεσσας. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του  
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� την εισήγηση του προέδρου,  

� το άρθρο 76 του Ν.3852/10 

� την εγκ. 59/74896/30.12.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.∆. 

� την υπ’ αριθ. 129/2011 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία εγκρίθηκε ο  Κανονισµός 

λειτουργίας τςη ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης 

� την υπ’ αριθ. 191/2014 Απόφαση του ∆.Σ. µε την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ 

αριθ. 129/2011 Απόφαση του ∆.Σ. 

� τα σχετικά έγγραφα των φορέων που εξέφρασαν την επιθυµία για συµµετοχή 

τους στη ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης και µε τα οποία ορίζουν και τους 

εκπροσώπους τους µε τους αναπληρωτές τους  

� τον κατάλογο των υποψηφίων δηµοτών που αναδείχθηκαν µετά από κλήρωση 

του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Συστήνεται επιτροπή διαβούλευσης του ∆ήµου Έδεσσας για την τρέχουσα 

θητεία, η οποία λήγει στις  31.8.2019, ως ακολούθως:  

 

Α. Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης ορίζεται ο ∆ήµαρχος Έδεσσας 

∆ηµήτριος Γιάννου.  

Β. Η σύνθεση των µελών της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Έδεσσας 

ορίζεται ως ακολούθως: 

 

1. Γεώργιος Πιπλικάτση εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Βαρόσι» 

Έδεσσας, µε αναπληρωτή τον Τρύφων Παπαδόπουλο.  

2. Ιωάννης Βαρσαµίδης  εκπρόσωπος του Σωµατείου Πωλητών Λαϊκών 

Αγορών Ν. Πέλλας «Η Έ∆ΕΣΣΑ», µε αναπληρωτή τον Πέτρο Γκάνα. 

3. Σταύρος Πουρτουλίδης εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων 

Επαρχίας Έδεσσας «Οι Τρεις Ιεράρχες», µε αναπληρωτή τον ∆ηµήτριο Γηρέα. 

4. ∆ηµήτριος Μποζίνης εκπρόσωπος του Σώµατος Ελλήνων Προσκόπων, µε 

αναπληρωτή τον Ευάγγελο Βλαχάκο. 

5. Νικόλαος Μούλας εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Λίµνης 

Βεγορίτιδας, µε αναπληρωτή τον Σταύρο Γκάτσο. 

6. ∆ηµήτριος Ευαγγελίδης εκπρόσωπος του Συλλόγου Βιβλιόφιλων Έδεσσας, µε 

αναπληρωτή τον Τρύφων Ούρδα. 

7. Λάζαρος Τσορµπατζόγλου εκπρόσωπος του Φ.Ο.Ε., µε αναπληρωτή τον 

Νικόλαο Πασχαλίδη. 
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8. Ιωάννα ∆ιαµαντή εκπρόσωπος του Επιµελητηρίου Πέλλας, µε αναπληρωτή 

τον Αντώνιο Σιγάλα. 

9. Γεωργία Κικίδου εκπρόσωπος του Συλλόγου γονέων & Ατόµων µε Ειδικές 

Ανάγκες, µε αναπληρώτριά της τη Χριστίνα Αλιµπάκη. 

10. Ηλίας Κεσίσογλου εκπρόσωπος του Συλλόγου Προστασίας Υδρολογικού 

Συστήµατος Εδεσσαίου Ποταµού «νέοSOS» µε αναπληρώτρια τη ∆έσποινα 

Σεραφείµ . 

11. Αντώνιος Κουκουράβας εκπρόσωπος της Ραδιολέσχης Έδεσσας µε 

αναπληρωτή τον Αναστάσιο Σεραφείµ. 

12. Συµεών Σλατίνης εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων 1ου ΕΠΑΛ 

Έδεσσας µε αναπληρώτρια την Μυροφόρα Καρακασίδου. 

13. Αντώνιο Μουράτογλου εκπρόσωπος του Συλλόγου Μικρασιατών Ν. Πέλλας 

«Η Μπίγα»  µε αναπληρωτή τον Βασίλειο Σεραφείµ. 

14. Ευάγγελος Θωµάς εκπρόσωπος της ∆ηµόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης 

Έδεσσας  µε αναπληρωτή τον Θεόδωρο Παπαϊωάννου. 

15. Γεώργιος Σεραφείµ εκπρόσωπος της Ενωτικής Κίνησης Πολιτών Ρύθµισης 

Περιουσιών Έδεσσας Περιχώρων  «Ο Άγιος Λουκάς»  µε αναπληρωτή τον 

Θεόδωρο Νιζάµη. 

16. Νικόλαος Γκοτζαµάνης εκπρόσωπος του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου 

Έδεσσας και Αλµωπίας  µε αναπληρωτή τον Χρήστο Τόπκα. 

17. Χρήστος ∆ηµητριάδης της Λαογραφικής Εταιρείας Ν. Πέλλας µε 

αναπληρωτή τον Νικόλαο Καραµανάβη. 

18. Αικατερίνη Αθανασίου εκπρόσωπος του Φ.Σ. Έδεσσας «Μέγας Αλέξανδρος»  

µε αναπληρωτή τον Ιωάννη Χατζηπέγιου. 

19. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης εκπρόσωπος του Α. Σ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΚΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ  µε 

αναπληρωτή τον Ευάγγελο Πατετσίνη. 

20. Αθανάσιος Πατετσίνης εκπρόσωπος του Α.Σ. Ε∆ΕΣΣΑΪΚΟΣ  µε αναπληρωτή 

τον Σωτήριο ∆ραγούµη. 

21. Αντωνία Πολυξενίδου εκπρόσωπος της ∆/νσης Β/θµιας Εκπ/σης Πέλλας  µε 

αναπληρωτή τον Κυριάκο Παπαδόπουλο. 

 

22. Χρήστος Ρόσκας του Αθανασίου  

23. Φωτεινή Κορίση του Χρήστου  

24. Λάζαρος Μουτσίας του ∆ηµήτριου,  

25. Αναστάσιος Κιουλτζόπουλος του Κοσµά  
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26. Αικατερίνη ∆ουρβανάκη του Βασιλείου  

27. Βασίλειος Μήσιας ∆ηµητρίου  

28. Πέτρος Γίσης του Ευσταθίου 

 

Γ.  Η διάρκεια της θητείας της δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης δεν υπερβαίνει τα 

δυόµιση έτη.  

∆. Η συµµετοχή στην επιτροπή είναι εθελοντική και άµισθη. 

 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής µειοψηφεί µε την παραπάνω 

απόφαση.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 89/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.6.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος,   

Πασχάλης Αλέξανδρος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης  

Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Οριζόµενα µέλη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

- Προϊσταµένους ∆/νσεων 
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