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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 :  99/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

36. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

 

 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  

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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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 36ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

 Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 «Το δηµοτικό συµβούλιο µε 

τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του µπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την 

επεξεργασία και εισήγηση θεµάτων της αρµοδιότητάς του. Ειδικότερα στους τουριστικούς 

δήµους  συγκροτείται επιτροπή για την επεξεργασία και εισήγηση στο δηµοτικό συµβούλιο 

θεµάτων τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του δήµου». 
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 Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 2 του ιδίου άρθρου «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». 

 Σύµφωνα µε τις παρ. 2 & 3 του άρθρου 2 του Κανονισµού λειτουργίας της Επιτροπής 

Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του ∆ήµου, ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθµ. 

122/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «2. Η διάρκεια της θητείας της επιτροπής, 

που συστήνεται µε την παραπάνω απόφαση, ακολουθεί την διάρκεια της θητείας της 

οικονοµικής επιτροπής. 

3.Η επιτροπή αποτελείται από έξι (6) µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου. Εξ αυτών, τα τέσσερα (4) µέλη είναι µέλη του δηµοτικού συµβουλίου, το ένα (1) 

είναι υπάλληλοι της αρµόδιας διεύθυνσης του δήµου και το ένα (1) µέλος είναι ιδιώτης 

εµπειρογνώµον στα θέµατα της επιτροπής και εκπρόσωπος φορέων της τοπικής 

κοινωνίας. Καθήκοντα προέδρου της επιτροπής ασκεί ο δηµοτικός σύµβουλος, που 

ορίζεται µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου περί ορισµού των µελών της 

επιτροπής. ∆εν αποτελεί ασυµβίβαστο η ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής τουριστικής 

ανάπτυξης µε αυτή του αντιδηµάρχου ή προέδρου άλλης επιτροπής του δήµου». 

Λόγω της διαρκής ανάγκης συντονισµού θεµάτων σχετικών µε την τουριστική 

ανάπτυξη της περιοχής, προτείνω τη σύσταση εξαµελούς επιτροπής τουριστικής 

ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου, για την οργάνωση και επεξεργασία σχετικών 

θεµάτων, καθώς επίσης και την προώθησή τους στο δηµοτικό συµβούλιο. 

 Επίσης, προτείνω τη συµµετοχή των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Χρήστου Βερικούκη 

και Αναστασίου ∆ίου ως τακτικών µελών και των κ.κ. Μαρία Βλάχου - Κατσάρα και 

Αλέξανδρου Πασχάλη ως αναπληρωµατικών µελών, τον υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. 

Ηρακλή Συµεωνίδη µε αναπληρωτή του τον υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κ. Ευάγγελο Κυριακού 

και την κα Θεοδώρα Γουγούση µε αναπληρωτή της τον κ. Αβραάµ Κωνσταντινίδη.       

Στη συνέχεια οι παρατάξεις της µειοψηφίας πρότειναν τη συµµετοχή των ∆ηµοτικών 

Συµβούλων κ.κ. Χρήστου Πισλίνα και Ελισάβετ Φράγκου - Κυανίδου ως τακτικά µέλη και των 

∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Βασίλειου ∆ηµητριάδη και Ιωάννη Σόντρα ως αναπληρωµατικά 

µέλη αντίστοιχα. 

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω τις διατάξεις του 

άρθρου 93 του Ν.3463/2006 καθώς και των άρθρων 65 και 70 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 
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 Α. Συγκροτεί εξαµελή επιτροπή τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του ∆ήµου, για 

τα επόµενα δυόµιση χρόνια και συγκεκριµένα έως την 31η Αυγούστου 2019, µε τα 

παρακάτω µέλη: 

1. Χρήστο Βερικούκη, δηµοτικό σύµβουλο πλειοψηφίας µε αναπληρώτρια την Μαρία 

Βλάχου - Κατσάρα δηµοτικό σύµβουλο πλειοψηφίας  

2. Αναστάσιο ∆ίου δηµοτικό σύµβουλο πλειοψηφίας µε αναπληρωτή τον Αλέξανδρο 

Πασχάλη δηµοτικό σύµβουλο πλειοψηφίας  

3. Χρήστο Πισλίνα,  δηµοτικό σύµβουλο ελάσσονος µειοψηφίας µε αναπληρωτή το 

Βασίλειο ∆ηµητριάδη δηµοτικό σύµβουλο ελάσσονος µειοψηφίας  

4. Ελισάβετ Φράγκου - Κυανίδου, δηµοτική σύµβουλο µείζονος µειοψηφίας µε αναπληρωτή 

τον Ιωάννη Σόντρα δηµοτικό σύµβουλο µείζονος µειοψηφίας  

5. Ηρακλή Συµεωνίδη, υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. µε αναπληρωτή τον Ευάγγελο Κυριακού 

υπάλληλο της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.  

6. Θεοδώρα Γουγούση µε αναπληρωτή τον Αβραάµ Κωνσταντινίδη ιδιώτες 

εµπειρογνώµονες στα θέµατα της επιτροπής 

 Β. Ορίζει ως Πρόεδρο της παραπάνω επιτροπής τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Χρήστο 

Βερικούκη. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  99/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  10.4.2017 

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 ενέργεια:  

          - Πρόεδρο επιτροπής κ. Χ. Βερικούκη 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):  

- Οριζόµενα µέλη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - Γραφείο τύπου κ. Γ. Μπλάγα 
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