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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  122/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΑΡΘΡΟ 79 Ν.4316/14) 

 

 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 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 25.4.2016 εισήγηση του Τµήµατος 

Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών και το συνηµµένο πίνακα υπολογισµού 

οφειλών, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 

α. Την υπ’αριθµ. 60/2016 ∆Σ απόφαση αναδοχής χρεών της «Τουριστικής Έδεσσας ΑΕ»   

β. τον ν4316/2014 (ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014) περί ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών 

∆ήµων στο ελληνικό δηµόσιο 
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γ. τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016,  

Εισηγείται την αίτηση για υπαγωγή, µε συµψηφισµό από τους ΚΑΠ, στη ρύθµιση 

οφειλών προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία (Άρθρο 79 Ν.4316/14) 

της «Τουριστικής Έδεσσας ΑΕ» οι οποίες µεταφερθήκαν στο ∆ήµο Έδεσσας µε την 

υπ’αριθµ. 60/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ανέρχονται σε  

1.128.265,72€ προς ΙΚΑ  και 585.328,32€ προς ∆.Ο.Υ., γενικό σύνολο 1.713.594,04€. 

Ως συµφερότερη για το ∆ήµο λύση, η οικονοµική Υπηρεσία προτείνει την 

αποπληρωµή των χρεών σε 2 έτη, καθώς µε τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µείωση των 

προσαυξήσεων σε ποσοστό 80%». 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΦΟΡΕΑΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΟΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  ΠΟΣΟ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ 

∆.Ο.Υ. Ε∆ΕΣΣΑΣ 403.794,11 112.812,00 68.722,21 181.534,21 585.328,32 

ΙΚΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ 762.648,41  365.617,31 365.617,31 1.128.265,72 

      

ΣΥΝΟΛΑ 1.166.442,52   547.151,52 1.713.594,04 

      

      

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1  492.436,37   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 2 437.721,22   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 3 383.006,06   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 4 328.290,91   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 5 273.575,76   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 6 164.145,46   

 ΟΦΕΛΟΣ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ  6 0,00   

      

      

    ΠΟΣΟ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ∆ΟΣΗΣ 

 ΟΠΟΤΕ ΕΑΝ  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 1  1.221.157,67 101.763,14  

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 2 1.275.872,82 53.161,37 318.968,21 

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 3 1.330.587,98 36.960,78  

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 4 1.385.303,13 28.860,48  

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 5 1.440.018,28 24.000,30  

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ 6 1.549.448,58 21.520,12  

  ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΕ ΕΤΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ  6 1.713.594,04 20.399,93 163.199,43 

 

Στη συνέχεια ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος,  εξέθεσε  τα εξής: 

«Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 

τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:  

«2.α)Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές δήµων 

και περιφερειών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, δύναται να 



 4 

συµψηφίζονται µε ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό 

(5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που 

προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για τους 

δήµους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που προορίζονται για κάλυψη 

αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται µε 

µέριµνα της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήµου ή της περιφέρειας και σχετικής 

απόφασης του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του και συγκέντρωσης στοιχείων 

βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών, από τους δικαιούχους 

φορείς. Με την ίδια απόφαση του συµβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επιπλέον του 

πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήµος ή η περιφέρεια 

επιθυµεί να παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς. 

β) Οι οφειλές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις ή 

διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναποµείναντος ποσού, 

καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους 

πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε 

µορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που 

προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και 

από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ως ακολούθως: 

i)Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δηµοσίευση της κοινής 

υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%). 

ii)Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής 

υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%). 

iii)Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από τη δηµοσίευση της 

κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό 

(70%). 

ίν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών, από τη δηµοσίευση της 

κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%). 

ν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από τη δηµοσίευση της 

κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%). 

νi) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής 

υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). 
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νii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται µετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν 

απαλλαγές. 

Στην περίπτωση που δήµος ή περιφέρεια επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, 

να εκχωρήσει προς παρακράτηση και συµψηφισµό τέτοιο ποσοστό επί των εσόδων 

των ΚΑΠ του, ώστε µε το ποσό που προκύπτει να εξοφληθεί εφάπαξ µε τη νέα κοινή 

υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων των 

απαλλαγών επί του εναποµείναντος αυτού ποσού. 

γ) Στους δήµους και τις περιφέρειες που υπάγονται στο συµψηφισµό, παρέχονται για τα 

ποσά που ρυθµίζονται τα ακόλουθα ευεργετήµατα: 

i)χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

ii)αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 

του ν. 1882/1990 (Α' 43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η 

παραγραφή του αδικήµατος κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής 

δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113 του ΠΚ, 

iii)αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας 

αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρονται 

µετά από αίτηση του δήµου ή της περιφέρειας, 

iν) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 (Α' 179) και του 

άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α' 238) πλην της παραγράφου 2. 

δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας, µπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη 

διαδικασία του συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου, των 

ασφαλιστικών ταµείων και των δήµων και περιφερειών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτοµέρεια.» 

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 6/οικ. 1333/13.01.2015 επισηµαίνεται ότι η αίτηση του 

δήµου για υπαγωγή στη ρύθµιση θα πρέπει να συνοδεύεται από: 

α) σχετική απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του και στην οποία θα 

πρέπει να αναφέρεται το ύψος και του τυχόν επιπλέον του πέντε τοις εκατό (5%) 

ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ, που ο δήµος ή η περιφέρεια επιθυµεί να 

παρακρατείται καθώς και το ακριβές ποσό της οφειλής που τίθεται σε συµψηφισµό, 

β) βεβαίωση, ως προς το ύψος και το είδος των οφειλών, από το δικαιούχο φορέα, 

στην οποία θα εµφανίζονται µε πλήρη ανάλυση συνολικά ποσά: κύριας οφειλής, 

βεβαιωµένων πρόσθετων φόρων, προστίµων, επιβαρύνσεων καθώς και 

προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής και 
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γ) βεβαίωση του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του οικείου ΟΤΑ αναφορικά 

µε τη µη εκχώρηση ή/και ενεχυρίαση των ποσών που αντιστοιχούν στο ποσοστό των 

ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθούν. 

Προτείνω την υποβολή αίτησης στην Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειµένου να υπαχθεί ο 

∆ήµος στη ρύθµιση της παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4316/2014, µε συµψηφισµό του 

ανωτέρω οφειλόµενου ποσού µε ποσά που αναλογούν σε ποσοστό 5,66 %  επί των 

εσόδων του ∆ήµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται 

για κάλυψη των λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του, ο οποίος θα 

ολοκληρωθεί εντός έξι (6) ετών.  

Με την από 25.4.2016 βεβαίωση της προϊσταµένης της ∆/νσης ∆ιοικητικών  & 

Οικονοµικών υπηρεσιών του ∆ήµου, βεβαιώνεται ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στο 

ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθούν δεν έχουν εκχωρηθεί σε κάποιον 

τρίτο ή/και δεν έχουν ενεχυριαστεί. 

Ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος πρότεινε η αποπληρωµή των χρεών να γίνει σε 6 έτη 

µε µηνιαία δόση το ποσό των 21.520,12 €, διότι εάν η αποπληρωµή γίνει σε 2 έτη, το 

ποσό των 53.161,37 € που θα παρακρατείται κάθε µήνα είναι πολύ  υψηλό. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

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

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας και την 

πρόταση του Αντιδηµάρχου και έλαβε υπόψη του  

- την παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/14 (ΦΕΚ 270/24.12.2014 τεύχος Α’) 

- την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 6/οικ. 1333/13.01.2015 

- την εγκύκλιο IKA εγκ.51/E33/943/03.12.2015  

- την υπ’ αριθ. 60/2016 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί ανάληψης 

οφειλών της υπό εκκαθάριση ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Τουριστική Έδεσσας 

ΑΕ ΟΤΑ»  προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία 

- τη µε αριθ. πρωτ. 3677/12.4.2016 Βεβαίωση του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ως προς το ύψος 

και το είδος των οφειλών 

- τη µε αριθ. πρωτ. 12.091/7.4.2016 Βεβαίωση της ∆ΟΥ, ως προς το ύψος και το 

είδος των οφειλών 

- την από 25.4.2016 βεβαίωση της προϊσταµένης ∆/νσης ∆ιοικητικών  & 

Οικονοµικών υπηρεσιών αναφορικά µε τη µη εκχώρηση ή/και ενεχυρίαση των ποσών 

που αντιστοιχούν στο ποσοστό των ΚΑΠ που πρόκειται να παρακρατηθούν 
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Την υποβολή αίτησης του ∆ήµου Έδεσσας στην Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών 

Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειµένου να 

υπαχθεί στη ρύθµιση της παρ.2 του άρθρου 79 του Ν.4316/14, για την εξόφληση 

βεβαιωµένων και ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς Ελληνικό ∆ηµόσιο και τα 

Ασφαλιστικά Ταµεία, που ανέρχονται στο ποσό των 1.713.594,04 € (1.128.265,72€ προς 

ΙΚΑ και 585.328,32€ προς ∆.Ο.Υ.) µε συµψηφισµό του ανωτέρω οφειλόµενου ποσού µε 

ποσά που αναλογούν σε ποσοστό 5,66 % επί των εσόδων του ∆ήµου από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των λειτουργικών 

και λοιπών γενικών δαπανών του, ο οποίος θα ολοκληρωθεί εντός έξι (6) ετών. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  122/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  17.5.2016 

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:  

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

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 


