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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 112/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 Σήµερα Μ. Τρίτη 26 Απριλίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 8.132/22.4.2016 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 20 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος   

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

τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και 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 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 8.102/21.4.2016 εισήγηση της 

∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, η 

οποία έχει ως εξής: 

«Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας µε την µε αρθµ. 298/2015 απόφασή του 

συζήτησε την υποβολή αιτήµατος προς την κολυµβητική Οµοσπονδία Ελλάδας για την 

συνδιοργάνωση του Πανελληνίου πρωταθλήµατος κολύµβησης µεγάλων αποστάσεων,  

και απεφάσισε την υποβολή αιτήµατος προς την κολυµβητική οµοσπονδία Ελλάδας για 

την συνδιοργάνωση µε τον Σύλλογο προστασίας Βεγορίτιδας, του Πανελληνίου 

πρωταθλήµατος κολύµβησης µεγάλων αποστάσεων Ανδρών- Γυναικών, Εφήβων – 

Νεανίδων, Παίδων- Κορασίδων καθώς και των Αναπτυξιακών ηλικιών στις 17-19 Ιουνίου 

2016. 
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Με το µε αρθµ. πρωτ. 1285/Ε/2-3-2016 έγγραφό της προς τον Πρόεδρο του ∆.Σ. 

Έδεσσας,  η ΚΟΕ κοινοποίησε την απόφαση του ∆.Σ. της για την διοργάνωση του 

ανωτέρω πρωταθλήµατος και κοινοποίησε τις υποχρεώσεις συµµετοχής του κάθε 

µέλους.  

Στην παράγραφο 6 παράρτηµα ΙΙΙ του εγγράφου της, αναφέρεται η υποχρέωση 

της προµήθειας από τον ∆ήµο Έδεσσας συστήµατος αυτόµατης ηλεκτρονικής 

χρονοµέτρησης το οποίο θα παραχωρηθεί µετά την λήξη των αγώνων στην Κ.Ο.Ε. το 

οποίο θα διατίθεται στον ∆ήµο κάθε φορά που θα διεξάγονται παρόµοιοι αγώνες.  

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, παρακαλούµε για  την ενίσχυση   πίστωσης  κατά 

τρείς χιλιάδες  (3.000)  ευρώ, µε χρέωση του αποθεµατικού ισόποσα, ώστε να 

διαµορφωθεί συνολική πίστωση 8.000 ευρώ στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Έδεσσας 

για το 2016 µε κωδικό 15.7135.012 και τίτλο  προµήθεια ηλεκτρονικού χρονοµέτρου 

καταµέτρησης χρονικών επιδόσεων αθλητικών αγώνων που θα χρησιµοποιηθεί και την 

έγκριση της παραπάνω προµήθειας». 

Επίσης, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη την αριθµ. 100/2016 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, σύµφωνα µε την οποία καταρτίσθηκε το σχέδιο της 8ης Αναµόρφωσης του 

Προϋπολογισµού οικ. έτους 2016, όπως αυτό παρουσιάζεται  στην παραπάνω εισήγηση.  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον εκπρόσωπο του συλλόγου βετεράνων αθλητών 

στίβου κ. Χρήστο Ροδίφτση, στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, καθώς και 

στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να παραµένει το σύστηµα αυτόµατης 

ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης στον ∆ήµο, προκειµένου να παραχωρείται η χρήση του σε 

συλλόγους του ∆ήµου, και να παραχωρείται η χρήση του στην ΚΟΕ  όταν γίνονται 

κολυµβητικοί αγώνες, εκτός εάν οι ηµεροµηνίες συµπίπτουν, οπότε θα το χρησιµοποιεί ο 

∆ήµος. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω.  τον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου οικον. έτους 2016 ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 293/2015  

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, το µε αριθµ. πρωτ. 

1285/Ε/2.3.2016 έγγραφο της ΚΟΕ, καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Α. Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση, µε το Σύλλογο Προστασίας Βεγορίτιδας, του 

Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος Κολύµβησης Μεγάλων Αποστάσεων Ανδρών – Γυναικών, 
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Εφήβων – Νεανίδων, Παίδων – Κορασίδων καθώς και των Αναπτυξιακών ηλικιών, που έχει 

προγραµµατισθεί να διεξαχθεί στις 17-19 Ιουνίου 2016 στη λίµνη Βεγορίτιδα. 

Β. Εγκρίνει την προµήθεια συστήµατος αυτόµατης ηλεκτρονικής χρονοµέτρησης 

επιδόσεων αθλητικών αγώνων κατάλληλο για περισσότερα από 250 άτοµα, µε την 

προϋπόθεση ότι θα παραµένει στον ∆ήµο και θα παραχωρείται η χρήση του στην ΚΟΕ  

όταν γίνονται κολυµβητικοί αγώνες, εκτός εάν οι ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε αγώνες 

συλλόγων του ∆ήµου, οπότε θα το χρησιµοποιεί ο ∆ήµος. 

Γ. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, όπως  

αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

∆. Ψηφίζει και διαθέτει την πίστωση του ποσού των 8.000,00€ από τον Κ.Α. 

15.7135.012 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016 για την ανωτέρω 

προµήθεια. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  112/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.5.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,   

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου Αναστάσιος, 

 Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης  

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου  

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης -Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας    Γενιάς κ. 

Π. Τάσκο 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς κ. Α. ∆ήµτση 

- Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και 

Νέας Γενιάς κ. Χ. Τσιβόγλου 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. Καλούση 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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