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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  253/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

19. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ 

ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 Σήµερα Παρασκευή 30 Σεπτεµβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.835/26.9.2016 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 23 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

ΑΔΑ: 6ΒΖΟΩΡΠ-ΟΨ1



 2 

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κούκος Γεώργιος 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Μάρκου ∆ιονύσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 3 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

 

Μετά τη συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης,  προτάχθηκαν µε 

την ακόλουθη σειρά τα  θέµατα 21ο και 28ο  της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στη συζήτηση 

του 19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός, για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. 
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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 19ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

στο ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: 

«Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα πραγµατοποιηθούν την 18η 

Οκτωβρίου για την απελευθέρωση της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής από τον 

οθωµανικό ζυγό και την ηµέρα Μνήµης του Μακεδονικού Αγώνα θα έχουµε την τιµή 

της παρουσίας της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκοπίου 

Παυλόπουλου.  

Κατόπιν τούτου και µε δεδοµένο: 

• Η παρουσία της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκοπίου 

Παυλόπουλου στην πόλη της Έδεσσας στις 18 Οκτωβρίου 2016 αποτελεί 

ιδιαίτερη τιµή, 

• Η Α.Ε. ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας εκφράζει την ενότητα του Έθνους, 

• τη µακροχρόνια προσφορά του στην Πατρίδα και το ήθος του στην άσκηση 

των καθηκόντων του, 

προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ανακήρυξη της Α.Ε. του Προέδρου της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλόπουλου σε επίτιµο ∆ηµότη της Έδεσσας. 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της εκδήλωσης Ανακήρυξης του Προέδρου της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας κ Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιµου ∆ηµότης της Έδεσσας θα 

πραγµατοποιηθούν από το ∆ήµο οι παρακάτω δαπάνες: 

1) ∆απάνη για την προµήθεια αντιγράφου επιτύµβιου ανάγλυφου  που θα δωριθεί ως 

αναµνηστικό στον Πρόεδρο της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ Προκόπιο Παυλόπουλο  

περίπου 450,00 €  σε βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα 

και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016. 

3) ∆απάνη για την προµήθεια εδεσµάτων και την παράθεση µπουφέ για περίπου 

ογδόντα (80) άτοµα κατά την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ 

Προκοπίου Παυλόπουλου  ως επίτιµου ∆ηµότη της Έδεσσας, περίπου 200,00 € σε 

βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2016.  
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4) ∆απάνη για την προµήθεια ανθοσύνθεσης για το στολισµό της αίθουσας του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής 

∆ηµοκρατίας κ Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιµου ∆ηµότη της Έδεσσας, περίπου 

80,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2016.  

5) ∆απάνη για την προµήθεια δύο άλµπουµ φωτογραφιών µαζί µε φωτογραφίες από 

την εκδήλωση κατά την ανακήρυξη του Προέδρου της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ 

Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιµου ∆ηµότη της Έδεσσας περίπου 300,00 € σε 

βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2016 

  Το συνολικό κόστος για τις τιµητικές εκδηλώσεις της ανακήρυξης του Προέδρου της 

Ελληνικής ∆ηµοκρατίας κ Προκοπίου Παυλόπουλου ως επίτιµου ∆ηµότη της Έδεσσας 

ανέρχεται περίπου στο ποσό των 1.030,00 €». 

    Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη µε α/α 

καταχώρισης 452/30.9.2016 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και τις διατάξεις 

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

Αποφασίζει οµόφωνα  

Α. Την 18η Οκτωβρίου 2016, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για την 

απελευθέρωση της Έδεσσας και της ευρύτερης περιοχής από τον Οθωµανικό ζυγό,  

να ανακηρύξει επίτιµο δηµότη του ∆ήµου Έδεσσας τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας  κ. 

Προκόπιο Παυλόπουλο, ως ένδειξη βαθύτατης τιµής και σεβασµού προς το πρόσωπό 

του για τη µακροχρόνια προσφορά του στην πατρίδα και το ήθος του στην άσκηση 

των καθηκόντων του.  

Β. Εγκρίνει τις δαπάνες για τη διοργάνωση τιµητικών εκδηλώσεων για την 

ανακήρυξη του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας  κ. Προκοπίου Παυλόπουλου, ως επίτιµου 

∆ηµότη του ∆ήµου και διαθέτει πιστώσεις συνολικού ποσού 1.030,00€ σε βάρος του 

Κ.Α. 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 

προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Η ανάθεση 

των επιµέρους δαπανών θα γίνει µε αποφάσεις ∆ηµάρχου. 
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∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου να προβεί στις σχετικές 

διαδικασίες για την τελετή ανακήρυξης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας  κ. Προκοπίου 

Παυλόπουλου ως επίτιµου δηµότη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα 

πραγµατοποιηθεί την 18η Οκτωβρίου 2016. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 253/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  4.10.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος, 

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:  

          -      Γραφείο Προµηθειών κ. Θ. Κίτκα 

- Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Α. Βλαδίκα  

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 
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