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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  218/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

35. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ «ΕΝΩΣΙΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 

∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΩΝ Ε∆ΕΣΣΗΣ» ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 

 

 Σήµερα Πέµπτη 28 Ιουλίου 2016 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 15.132/22.7.2016 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 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Βερικούκης Χρήστος  11 Πέτκος Χρήστος  

3 Γιώγας ∆ηµήτριος  12 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  13 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ίου Αναστάσιος 14 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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6 Ζδρου Αικατερίνη  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  17 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 6 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 7 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 8 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 9 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

5 Κούκος Γεώργιος   

 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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 35ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Το    στα µε αρίθ. πρωτ. 56/29.6.2016 & 59/12.7.2016 αιτήµατά του προς το 

∆ήµο, αναφέρει τα εξής:  

«Κύριοι,  



 3 

Ένας Ιστορικός Βρεφονηπιακός Σταθµός, το Άσυλο του παιδιού Έδεσσας, 

λόγω ανεπαρκών πόρων, βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να διακόψει τη λειτουργία 

του, τον επόµενο µήνα. Ύστερα από 85 χρόνια λειτουργίας και προσφοράς στις 

άπορες και εργαζόµενες µητέρες της πόλης µας, σήµερα η σκληρή πραγµατικότητα  

φαντάζει αµείλικτη και οδυνηρή. Νοµίζουµε ότι τρόπος υπάρχει να συνεχίσει τη 

λειτουργία του, θέληση δεν υπάρχει. 

Σας παρακαλούµε θερµά να συζητήσετε το θέµα στη συνεδρίαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου   και να προσπαθήσετε να βρεθεί µία λύση, έτσι ώστε να µην 

αναγκαστούµε να διακόψουµε τη λειτουργία αυτού του Βρεφονηπιακού Σταθµού, που 

είναι τόσο στενά συνδεδεµένο µε την Έδεσσα και την ιστορίας της».  

«Κύριε Πρόεδρε, 

Σας παρακαλούµε θερµά, στην επόµενη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, να φέρετε προς συζήτηση το θέµα του Άσυλου του Παιδιού, του οποίου, 

ο κίνδυνος διακοπής λειτουργίας του, ελλείψει πόρων, είναι πλέον ορατός. 

Μία οικονοµική ενίσχυση θα βοηθούσε να καλυφθούν άµεσες λειτουργικές 

ανάγκες του Βρεφονηπιακού αυτού Σταθµού».     

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην παρευρισκόµενη ∆ιευθύντρια του 

Βρεφονηπιακού Σταθµού, η οποία ενηµέρωσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 

την οικονοµική κατάσταση του σωµατείου και απάντησε σε ερωτήµατα της ∆ηµοτικής 

Συµβούλου κας Ευτυχίας Ταµβίσκου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ιωάννη Σόντρα 

και Χρήστο ∆ασκάλου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, 

όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Μετά τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε στην επόµενη αναµόρφωση του 

Προϋπολογισµού του ∆ήµου να εγγραφεί σχετική πίστωση, προκειµένου να ληφθεί 

απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την επιχορήγηση του παραπάνω σωµατείου. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τις διατάξεις των 

άρθρων 93 & 202 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Στην επόµενη αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2016 

να εγγραφεί σχετική πίστωση, προκειµένου να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού 
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Συµβουλίου για την επιχορήγηση του σωµατείου µε την επωνυµία «Ένωσις 

φιλανθρωπικών σωµατείων κυρίων και δεσποινίδων Εδέσσης» . 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 218/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  11.8.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος,  ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πασχάλης Αλέξανδρος,  

Πέτκος Χρήστος,  Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          -  Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

 -  Πρόεδρο Σωµατείου «Ένωσις φιλανθρωπικών σωµατείων κυρίων και 

δεσποινίδων Εδέσσης» κα Κυβέλη Μπουραζάνη 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

Καλούση 

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

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 


