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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 16 Ιουνίου 2016 και ώρα 15.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε κατεπείγουσα δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 12.388/16.6.2016 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 και τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:       

    

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 



6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος 27 Χατζόγλου Ιωάννης 

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

                

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 τa θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω:  

Θέτω υπόψη σας το από 16.6.2016 έγγραφο του Τµήµατος Προγραµµατισµού 

& Οργάνωσης, το οποίο έχει ως εξής: 

«Ο ηλεκτρονικός δηµόσιος ανοικτός διαγωνισµός για την «Προµήθεια 

ηλεκτρονικού εξοπλισµού και υπηρεσίες ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρµογών και 

διαδικτυακής πύλης του έργου Water.Net (Water Protection Thematic Park Actions)» 

ο έχει ήδη δηµοσιευτεί και η πρόσκληση είναι ανοικτή. Χρηµατοδοτείται από το 

Πρόγραµµα ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα - Πρώην Γιουγκοσλαβική 

∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013 και το ποσό που είναι εγκεκριµένο ανέρχεται 

στις 176.000,00€. ∆εδοµένου ότι από 1-6-2016 το ποσοστό του ΦΠΑ µεταβλήθηκε από 

23% σε 24% προκύπτει διαφορά 1.430,89€ στο συνολικό ποσό προκηρυγµένου έργου.  

∆εδοµένου ότι µας βρήκε απροετοίµαστους αυτή η αλλαγή, εµάς ως φορείς 

υλοποίησης αλλά και το ίδιο το Πρόγραµµα αλλά επίσης και του ιδιαίτερα στενού 

χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης ώστε να περιµένουµε σχετική εγκύκλιο για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος, κρίνεται απαραίτητη η κάλυψη του ανωτέρω ποσού 



από πόρους του ∆ήµου για να µην ακυρωθεί η διαδικασία η οποία βρίσκεται ήδη σε 

εξέλιξη, γεγονός που θα έθετε το έργο σε κίνδυνο. 

Ως εκ τούτου εισηγούµαστε την άµεση αναµόρφωση του Προϋπολογισµού και 

την πίστωση των παρακάτω ΚΑΕ ως εξής: 

Κ.Α 69.6117.006 ποσό 121,95€ 

Κ.Α. 69.7135.011 ποσό 987,80 

Κ.Α. 69.7135.013 ποσό 223,58 

Κ.Α. 69.7135.014 ποσό 97,56 

έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η ανάληψη υποχρέωσης συµπληρωµατικά για το 

επί πλέον ποσό (1.430,89€) και να µην τεθεί το έργο εκτός χρονοδιαγράµµατος». 

Επίσης, θέτω υπόψη σας το µε αριθµ. πρωτ. οικ. 12380/16.6.2016 έγγραφο της 

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

το οποίο έχει ως εξής: 

 «Παρακαλούµε να προβείτε άµεσα σε αναµόρφωση των παρακάτω κωδικών 

του προϋπολογισµού 2016 ώστε να µην δηµιουργηθεί καθυστέρηση στην πληρωµή 

των προνοιακών επιδοµάτων του διµήνου Μαΐου – Ιουνίου 2016 η οποία αναµένεται 

να γίνει τέλη Ιουνίου. 

  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΙΩΣΗ 

02.15.6741.008  12.000 

02.15.6741.010  6.000 

02.15.6741.013 18.000»  

   

Προτείνω να κριθεί ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 5 του 

άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το θέµα “10η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 

οικ. έτους 2016”, για τους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω έγραφα των 

υπηρεσιών, τις διατάξεις του ανωτέρου άρθρου, του άρθρου 3 του Κανονισµού 

λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας καθώς και το αριθµ. 7079/25-2-2015 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 

 

 



Αποφασίζει οµόφωνα  

Κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον, για τους λόγους που στην εισήγησή 

του ο Πρόεδρος εξέθεσε και το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήµερα, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να ληφθεί σχετική 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  177/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα 21.6.2016 

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, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας 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 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας κα ∆. Σίσκου 

- Τµήµα Προγραµµατισµού &  Οργάνωσης κα Ε. Ψυχογυιού 


