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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 05/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 95/2016
ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην
ημερήσια διάταξη ως κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην:
¨Έκδοση ψηφίσματος
για την απώλεια του πρώην Δημάρχου
Αριδαίας Αγιάνογλου Ιωάννη¨
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 25 Μαΐου 2016, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00΄ (7.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό 12145/19-5-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό
σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του
Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως
υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα
δέκα εννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
2- Ουργαντζόγλου Απόστολος
3- Αβραμίκας Στέφανος
4- Κετικίδης Ιωάννης
5- Χουρσόγλου Χρήστος
6- Μπάτσης Χρήστος
7- Γούδης Γεώργιος
8- Σαββίδης Γεώργιος
9- Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
10- Βέσκος Δημήτριος
11- Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
12- Δόντσος Χρήστος
13- Γεωργίου Χρήστος
14- Ρώσσης Ιωάννης
15- Ζαχαριάδης Κων/νος
16- Μπαγκή Αικατέρινη
17- Μπογδάνης Μιχαήλ
18- Αμπάρη Γεωργία
19- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Πασόης Δημήτριος
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Παρούτογλου Νικόλαος
4- Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
5- Ιωαννίδης Ιωάννης
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6- Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
8- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα Κωνσταντίνα
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος- Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Χατζηανδρέου Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
5. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
6. Κωνσταντινίδης Αντώνιος – Τοπικής Κοινότητας Κωνσταντίας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία -Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Καρφιτσόπουλος Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Μηλέας
10. Μήνου Χρήστος- Τοπικής Κοινότητας Όρμας
11. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
12. Παππάς Χρήστος-Τοπικής Κοινότητας Σαρακηνών
13. Γιουρούκη Μαρία- Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
14. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
15. Δέλλιος Δήμος – Τοπικής Κοινότητας Τσάκων
16. Δημητρίου Μαρία - Τοπικής Κοινότητας Φιλώτειας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκατέσσερις (14),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την
τήρηση των πρακτικών.
Τα τρία θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα
θέματα ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ. Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι κ.κ. Ασβεστόπουλος Δημήτριος, Πασόης Ιωάννης και Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρτίνα
Κωνσταντίνα απουσίαζαν δικαιολογημένα από την συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, Χουρσόγλου Χρήστος, Ζαχαριάδης Κων/νος απουσίαζαν από την
συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανήλθαν πριν την ψήφιση του 4ου θέματος
ημερήσιας διάταξης.
Ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος αποχώρησε από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση του 8ου
θέματος.
Ο κ. Χατζηγιαννίδης Γεώργιος αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 13ου
θέματος.
Ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ αποχώρησε από την συνεδρίαση πριν την ψήφιση του 14ου θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 01ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά
και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική
επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά
από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής
παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του,
ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει
και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
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Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ανέφερε :
“Την Κυριακή που μας πέρασε κηδέψαμε ένα εκλεκτό μέλος της τοπικής κοινωνίας, τον πρώην
Δήμαρχο, Ιωάννη Αγιάνογλου. Με αίσθημα βαθύτατης θλίψης πληροφορηθήκαμε τον θάνατο του
εκλεκτού μας συμπολίτη και πρώην Δημάρχου Αριδαίας. Ενός εκλεκτού μέλους της τοπικής
κοινωνίας μας και ενός εξαίρετου ανθρώπου που υπηρέτησε με σθένος και αξιοπρέπεια την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Ο Γιάννης πορεύτηκε με εντιμότητα και υψηλές αρχές στον επαγγελματικό του βίο και στον στίβο της
Αυτοδιοίκησης και διακρίθηκε για το ήθος του, την ευθύτητα και την ειλικρίνειά του.
Κέρδισε επάξια την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του, ενώ υποστήριξε ενεργά την αναπτυξιακή
πορεία και την πρόοδο του τόπου του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας εκφράζοντας την βαθύτατη θλίψη του για τον θάνατο του
αποφασίζει την έκδοση του παρόντος ψηφίσματος σε ένδειξη πένθους και ελάχιστου φόρου τιμής.»
Κατόπιν κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την συζήτηση του θέματος.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως
ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην
ημερήσια διάταξη, πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης
του
Αποφασίζει ομόφωνα
Την συζήτηση του θέματος «Έκδοση ψηφίσματος για την απώλεια του πρώην Δημάρχου
Αριδαίας, Αγιάνογλου Ιωάννη». Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος
επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του και κατόπιν ανέγνωσε το
προς έγκριση ψήφισμα :
“To Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα :
1. Να εκφράσει την θλίψη του για την απώλεια του εκλεκτού συμπολίτη και πρώην Δημάρχου
Αριδαίας Αγιάνογλου Ιωάννη ο οποίος υπηρέτησε το θεσμό της τοπικής αυτοδιοίκησης με
ευαισθησία, ευσυνειδησία, εντιμότητα και εργατικότητα.
2. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένειά του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
3. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον έντυπο
και ηλεκτρονικό τύπο.»
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων, όπως φαίνεται στο
μαγνητοφωνημένο πρακτικό της με αριθμό 05 συνεδρίασης τις 25/05/2016.
Τον λόγο ζήτησε ο κ. Χουρσόγλου Χρήστος ο οποίος αφού εξέφρασε με τη σειρά του τα
συλλυπητήρια στην οικογένεια του πρώην Δημάρχου, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι θεωρεί υποχρέωση
του Δήμου να καλύψει τα έξοδα κηδείας του εκλιπόντος προς τιμήν του και επίσης για λόγους τιμής
να ονομασθεί η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε αίθουσα «Ιωάννη Αγιάνογλου».
Ο κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος, σχετικά με την πρόταση του κ. Χουρσόγλου, ανέφερε μεταξύ
άλλων: «Στο σημείο που αναφέρθηκε ο κ. Χουρσόγλου στα έξοδα κηδείας, δεν διαφωνώ, δεν μπορώ
να διαφωνήσω. Για μένα ο Γιάννης Αγιάνογλου ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με έβαλε στην πολιτική,
ήμουν κοντά του στα πρώτα μου βήματα ως υποψήφιος, είναι ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος για μένα,
είναι δύσκολο να μιλάω γι΄ αυτόν, γιατί τον εκτιμούσα και τον αγαπούσα ιδιαίτερα. Ήθελα να πω
όμως, σε ότι αφορά το κομμάτι των εξόδων της κηδείας, είναι τόσο λεπτό το θέμα που οποιαδήποτε
κίνηση κάνουμε θα πρέπει καταρχήν να έρθουμε σε επαφή με την οικογένεια, να συζητήσουμε
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κάποια πράγματα μαζί της και στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε αποφάσεις, κι ένα άλλο θέμα το
οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε είναι ότι απ’ όσο έχω διερευνήσει τους προϋπολογισμούς, ότι
δεν είχαν προβλεφθεί στους προϋπολογισμούς έξοδα που είχαν να κάνουν με έξοδα κηδείας κ.λ.π
Τέλος πάντων υπάρχουν δύο ζητήματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα δούμε και θεωρώ ότι θα πρέπει
να συζητήσουμε κ. Πρόεδρε, πρώτα με την οικογένεια για οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε στη
συνέχεια…»
Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Σωτηριάδης Συμεών ανέφερε μεταξύ
άλλων σχετικά : «…Να πω ότι ο εκλιπών, ήταν Δήμαρχος από το 1990 έως το 1994 και από το 1994
έως το 1998. Θήτευσα μαζί του στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερικούς μήνες μέχρι να παραιτηθεί από
Δημοτικός Σύμβουλος, για ένα μικρό χρονικό διάστημα παρέμεινε και αντικαταστάθηκε από τον κ.
Ζέρζη, οπότε συνεργαστήκαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ιστορία του κτιρίου να πω ότι
θεμελιώθηκε από τον Ιωάννη Αγιάνογλου, αλλά αποπερατώθηκε επί θητείας Σάκη Χατζηδημητρίου,
μία τετραετία η οποία ήταν αρκετά βασανιστική. Σε ότι έχει σχέση με το κτίριο εγώ θα διαφωνούσα,
θα μπορούσαμε να ονοματοδοτήσουμε μια οδό να προχωρήσουμε σε οτιδήποτε άλλο. Σε ότι έχει
σχέση με το κτίριο θα αδικούσαμε ανθρώπους οι οποίοι παλέψανε να ολοκληρωθεί αυτό το κτίριο.
Σε ότι έχει να κάνει με τα έξοδα κηδείας θα στηρίξω την πρόταση του κ. Τσιμτσιρίδη να ρωτηθεί η
οικογένεια κι αν το αποδέχονται να προχωρήσουμε σε αυτήν την διαδικασία…»
Τέθηκε η πρόταση του κ. Χουρσόγλου Χρήστου προς ψήφιση την οποία υπερψήφισαν η κα
Μπαγκή Αικατερίνη, η κα Αμπάρη Γεωργία και ο κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, ως εκ τούτου δεν συζητείται
το θέμα .
Η πρόταση του κ. Τσιμτσιρίδη Γεωργίου για περαιτέρω διερεύνηση υπερψηφίστηκε από
δεκαπέντε συμβούλους και ως εκ τούτου, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, θα
συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση αφού διερευνηθεί το θέμα από τον κ. Τσιμτσιρίδη Γεώργιο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν. 5/2016 συνεδρίασης κατεγράφησαν και αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Να εκφράσει την θλίψη του για την απώλεια του εκλεκτού συμπολίτη και πρώην
Δημάρχου Αριδαίας Αγιάνογλου Ιωάννη, ο οποίος υπηρέτησε το θεσμό της τοπικής
αυτοδιοίκησης με ευαισθησία, ευσυνειδησία, εντιμότητα και εργατικότητα.
2. Να διατυπώσει τα ειλικρινή και θερμά συλλυπητήρια του Δημάρχου και των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένειά του και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα.
3. Να τηρήσει ενός λεπτού σιγή στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
4. Να αναρτηθεί το παρόν ψήφισμα στην ιστοσελίδα του Δήμου και να δημοσιευθεί στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 95/2016
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 25-5-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
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