ΑΔΑ: Ψ7Ρ7ΩΡΠ-ΦΞΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.10.16 12:30:05
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ
Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 249/2017

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΓΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Σήµερα Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 19.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 22.215/2.10.2017 (Ορθή
επανάληψη 4.10.2017) 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

13

Μάρκου ∆ιονύσιος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

14

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

15

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Βερικούκης Χρήστος

16

Ρυσάφης Αντώνιος

5

Γιώγας ∆ηµήτριος

17

Σαµλίδης Μιχαήλ

6

∆ασκάλου Χρήστος

18

Σόντρας Ιωάννης
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7

∆ηµητριάδης Βασίλειος

19

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος

8

∆ίου Αναστάσιος

20

Τσιβόγλου Χρήστος

9

Ζδρου Αικατερίνη

21

Φουνταλής Μιχαήλ

10

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

22

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

11

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

23

Χατζόγλου Ιωάννης

12

Κούκος Γεώργιος

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόµιµα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

3

Πέτκος Χρήστος

2

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος

4

Ταµβίσκου Ευτυχία

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ.
Πέτρος Γαλανός 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. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης
β. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής
γ. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας
δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος
ε. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης
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.
Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα
θέµατα.

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6o θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 6.10.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. &
Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπ’ οψη:
1) Την

αριθµ.

πρωτ.

49821/4-5-2017

αναγγελία

Πίστωσης

του

Ταµείου

Παρακαταθηκών & ∆ανείων ποσού 38.000,00 προς το ∆ήµο Έδεσσας
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2) Το αριθµ. πρωτ. 21216/21-9-2017 έγγραφο του συλλόγου Ραδιολέσχης Έδεσσας για
επιχορήγησή τους.
3) Το γεγονός ότι ο σύλλογος Ραδιολέσχης Έδεσσας είναι ενταγµένος στο µητρώο
εθελοντικών

οργανώσεων της Γενικής Γραµµατείας

Πολιτικής Προστασίας µε

αριθµό µητρώου 13/2003.
4) Τις ανάγκες συντήρησης του κέντρου τηλεπικοινωνιών και εκτάκτων αναγκών του
Συλλόγου ώστε να είναι σε ετοιµότητα να υποστηρίξει της ανάγκες Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου µας.
Παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης επιχορήγησής τους η όχι, σύµφωνα
και µε το παραπάνω αριθµ. πρωτ. 21216/21-9-2017 σχετικό έγγραφο του Συλλόγου προς
το ∆ήµο µας».
Κατόπιν ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών το µε αριθµ. πρωτ. 273/13.9.2017
έγγραφο της Ραδιολέσχης Έδεσσας το οποίο έχει ως εξής:
«Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη θεσµοθετήθηκε στην Ελλάδα µε τον Ν. 1442/72.
Οι

ραδιοερασιτέχνες πάντοτε ήταν και θα είναι αρωγοί στις ανάγκες των δηµόσιων

υπηρεσιών κυρίως σε περιόδους θεοµηνιών, και εκτάκτων καταστάσεων για την
αποκατάσταση των τηλεπικοινωνιών και την παροχή βοήθειας σε άτοµα και οµάδες
πληθυσµού που έχουν ανάγκη.
Η ραδιολέσχη Έδεσσας είναι ενταγµένη στο µητρώο εθελοντικών οργανώσεων της
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π) από το 2003 µε αριθµό µητρώου
13/2003 και έως το έτος 2010 ελάµβανε απευθείας επιχορήγηση κάθε χρόνο. Από το 2011
µε τον νέο νόµο περί τοπικής αυτοδιοίκησης οι πόροι µεταφέρθηκαν στους Ο.Τ.Α.
Η ραδιολέσχη Έδεσσας µε τα χρήµατα αυτά έχει κατασκευάσει

ένα κέντρο

τηλεπικοινωνιών εκτάκτων αναγκών στο εντευκτήριο της και ένα οργανωµένο δίκτυο
αναµεταδοτών και επαναληπτών για την κάλυψη πανελλαδικά των τηλεπικοινωνιών µε
δυνατότητα άµεσης επικοινωνίας µε το κέντρο διαχείρισης της Γ.Γ.Π.Π. Κάθε µήνα γίνεται
άσκηση επικοινωνιών απευθείας µε το κέντρο της Γ.Γ.Π.Π
για να είµαστε σε ετοιµότητα σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι.
Επίσης µια σηµαντική δυνατότητα του δικτύου µας είναι η τηλεπικοινωνιακή
διασύνδεση διαφόρων υπηρεσιών (πχ. Πυροσβεστική Υπηρεσία ,∆ήµος, Αστυνοµία, ΕΚΑΒ
κλπ) οι οποίες

δεν έχουν δυνατότητα για την µεταξύ τους επικοινωνία. Το δίκτυο της

ραδιολέσχης πολλές φορές έχει δώσει λύσεις σε δύσκολες συνθήκες και ειδικά στο
χιονοδροµικό κέντρο καθώς επίσης και σε διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες όπου
µας ζητήθηκε.
Για την συντήρηση των παραπάνω και την συνέχιση της λειτουργίας τους, είναι
απολύτως αναγκαία η αγορά των παρακάτω υλικών µε κόστος περίπου 2,500€
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1) DUBLEXER VHF
2) Φίλτρο απόρριψης αρµονικών ραδιοφωνικών σταθµών
3) Κεραία VHF
4) Κεραία UHF».
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 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010,

τη µε α/α καταχώρισης

620/6.10.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης µε την οποία προτείνεται η δέσµευση
ποσού 2.000,00€ καθώς και τη µε αριθµ. πρωτ. 49.821/4.5.2017 Αναγγελία Πίστωσης
Αποφασίζει οµόφωνα
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 2.000,00€ από τον Κ.Α. 00/6736.033 του
προϋπολογισµού οικον. έτους 2017 και την επιχορήγηση του Συλλόγου «Ραδιολέσχη
Έδεσσας»

µε

το

παραπάνω

ποσό

για

τις

ανάγκες

συντήρησης

του

κέντρου

τηλεπικοινωνιών και εκτάκτων αναγκών του Συλλόγου, ώστε να είναι σε ετοιµότητα να
υποστηρίξει της ανάγκες Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου µας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 249/2017
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας ∆ηµήτριος, ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης
Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασµα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 16.10.2017

Γεώργιος, Μάρκου ∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης,

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης Αλέξανδρος,
Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,
Ταπαζίδης ∆ηµήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής
Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Σ. Νεσλεχανίδη
Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάµενο ∆/νση Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο

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