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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 91/2022
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
22. ΕΚΔΟΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Σήμερα Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο
συνήλθε σε τακτική δια ζώσης δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 8149/23.6.2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ.
Φίλιππου Γκιούρου, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 184, παρ. 1, του Ν.
4635/2019.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν
τα 24 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)
Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος)
Γιώγας Δημήτριος
Δελής Αθανάσιος
Θεοδώρου Έλλη
Θωμάς Ευάγγελος
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία
Καραμάνη Δήμητρα
Καραπατσούδη Ελένη
Κατσάρα-Βλάχου Μαρία
Κετσιτζίδης Ιγνάτιος
Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
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Μούκας Σωτήριος
Μουράτογλου Ιωάννης
Μουστάκας Γεώργιος
Ξυλουργίδης Αντώνιος
Παπαδόπουλος Ελευθέριος
Πασχάλης Αλέξανδρος
Ρυσάφης Αντώνιος
Σαμλίδης Μιχαήλ
Ταμβίσκου Ευτυχία
Τσεπκεντζής Ιωάννης
Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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1
2

αν και κλήθηκαν νόμιμα
Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας)
3 Τζιάκος Δημήτριος
Κίτσου Ελένη
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αλέξανδρος Πασχάλης, Έλλη Θεοδώρου και

Γεώργιος

Μουστάκας,

συμμετείχαν

στη

συνεδρίαση

με

τη

διαδικασία

της

τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020 και δεν συμμετείχαν στη
συζήτηση των 1ου και 2ου θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και τη λήψη των
αντίστοιχων αποφάσεων.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γάτσης προσήλθε στη συνεδρίαση μετά τη
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε μετά τη συζήτηση
του 4ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης (κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον
Δήμαρχο).
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Έλλη Θεοδώρου αποχώρησε - αποσυνδέθηκε από τη
συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21 υυ θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη
λήψη απόφασης).
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλέξανδρος Π;ασχάλης, αποχώρησε – αποσυνδέθηκε
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 4 ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης
(κατά τη διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο) και επανασυνδέθηκε μετά τη
συζήτηση του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ελένη Καραπατσούδη αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά

τη συζήτηση του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (πριν τη λήψη

απόφασης).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των
Δημοτικών Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη
και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και συμμετείχαν οι:
α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός
β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση
με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12.03.2020.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
Ο

Δήμαρχος

κ.

Δημήτριος

Γιάννου

προσκλήθηκε

και

παρίσταται

στη

συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
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 με την εξής σειρά: 1ο & 2ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης,1 ο & 21ο
θέματα ημερήσιας διάταξης, 3ο & 4ο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης (ακολούθησε
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η διαδικασία ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο), 2 ο έως 20ο θέματα ημερήσιας διάταξης
& 22οι θέμα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος θέτοντας προς συζήτηση το 22o θέμα της ημερήσιας διάταξης,
γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τημε αριθμ. πρωτ.
8159/23.6.2022 εισήγηση του Δημάρχου, η οποία έχει ως εξής:
«Λαμβάνοντας υπόψη το από 14 Ιουνίου 2022 αίτημα του Οργανισμού «Το
Χαμόγελο του Παιδιού», εισηγούμαι την έκδοση ψηφίσματος στο οποίο ο Δήμος μας
θα εκφράζει τη στήριξή του στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, ως εξής:
«Ο Δήμος Έδεσσας στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο αίτημά του για
κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β΄2302/11-52022) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα»

και

του

άρθρου

67

του

Νόμου

4921/2022,

διότι

υπάρχουν

εμπεριστατωμένες, επιστημονικά και νομικά, ενστάσεις του Οργανισμού σε αυτά.
Συγκεκριμένα άρθρα των παραπάνω νομοθετημάτων, ως προς τους όρους
λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ’ ελάχιστον ενός
έτους, η παύση του διοικητικού συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα-ουσιαστικά
μεθοδεύουν το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού και
Μόνιμης Διαβίωσης, καθώς και άλλων χώρων παιδιών στη Χώρα, ενώ από τις
διατάξεις αυτές εξαιρούνται τα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού»,
αναγνωρίζοντας τη σημαντικότατη προσφορά του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,
στην πρόληψη και προστασία της νεολαίας από εκμετάλλευση και κακοποίηση.».
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις
διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010
Αποφασίζει ομόφωνα
Την έκδοση ψηφίσματος, με το ακόλουθο περιεχόμενο:
ΨΗΦΙΣΜΑ
Ο Δήμος Έδεσσας στηρίζει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο αίτημά του για
κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 40494/3.5.2022 (ΦΕΚ Β΄2302/11-52022) «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και
Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα»

και

του

άρθρου

67

του

Νόμου

4921/2022,

διότι

υπάρχουν

εμπεριστατωμένες, επιστημονικά και νομικά, ενστάσεις του Οργανισμού σε αυτά.
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Συγκεκριμένα άρθρα των παραπάνω νομοθετημάτων, ως προς τους όρους
λειτουργίας φορέων κοινωνικής προστασίας και σχετικές κυρώσεις που προβλέπονται
σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, όπως είναι η ποινή φυλάκισης κατ’ ελάχιστον ενός
έτους, η παύση του διοικητικού συμβουλίου και υπέρογκα πρόστιμα-ουσιαστικά
μεθοδεύουν το κλείσιμο των Σπιτιών Ημερήσιας Φροντίδας του Οργανισμού και
Μόνιμης Διαβίωσης, καθώς και άλλων χώρων παιδιών στη Χώρα, ενώ από τις
διατάξεις αυτές εξαιρούνται τα δημόσια και εκκλησιαστικά ιδρύματα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας στηρίζει το «Χαμόγελο του Παιδιού»,
αναγνωρίζοντας τη σημαντικότατη προσφορά του, από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα,
στην πρόληψη και προστασία της νεολαίας από εκμετάλλευση και κακοποίηση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 91/2022
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γάτσης Χρήστος, Γιώγας Δημήτριος, Δελής
Αθανάσιος, Θεοδώρου Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος,
Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα,
Καραπατσούδη Ελένη, Κατσάρα-Βλάχου Μαρία,

Ακριβές απόσπασμα

Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,

Έδεσσα 1.7.2022

Μούκας Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Μουστάκας Γεώργιος, Ξυλουργίδης Αντώνιος,
Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης Αλέξανδρος,
Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης
Μιχαήλ, Ταμβίσκου Ευτυχία, Τσεπκεντζής Ιωάννης,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραφείο Δημάρχου
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Γραφείο τύπου Γ. Μπλιάγα
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