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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  26/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ 

Κ. ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ∆ΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ  

 

 Σήµερα Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 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. 2.557/5-2-2016 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 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Μάρκου ∆ιονύσιος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας, οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και 

αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

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 της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 

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

«Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κ. Ιερόθεος έχει υπηρετήσει την Ιερά 

Μητρόπολη Έδεσσης, Πέλλης και Αλµωπίας για δεκαοχτώ χρόνια ως ιεροκήρυκας και 

αργότερα χειροθετήθηκε Αρχιµανδρίτης.  Με την ιδιότητα του αυτή περιόδευσε όλη την 

επαρχία και διοργάνωσε οµιλίες, κηρύγµατα και κατηχητικά στην πόλη της Έδεσσας 
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ενώ για τρία χρόνια εξυπηρέτησε τις λειτουργικές ανάγκες των αξιωµατικών και 

οπλιτών της ΙΙας Μ/Κ Μεραρχίας της Έδεσσας.  

Στη συνεχεία υπηρέτησε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών ως ιεροκήρυκας µε 

ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων.  

Το 1995 χειροτονήθηκε Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου θέση που 

κατέχει ως σήµερα έχοντας παρουσιάσει πλούσιο κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο. 

Έχει συγγράψει 82 βιβλία µε θεολογικό και θρησκευτικό περιεχόµενο ενώ έχει 

αναγορευτεί επίτιµος ∆ιδάκτορας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών.  

Κατόπιν τούτου και µε δεδοµένο ότι: 

• Η παρουσία του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. 

Ιερόθεου στην πόλη της Έδεσσας στις 17 Φεβρουάριου 2016 αποτελεί ιδιαίτερη 

τιµή για την πόλη της Έδεσσας 

• Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης έχει συνδέσει το όνοµά του µε την πόλη της 

Έδεσσας 

• Οι δηµότες της Έδεσσας τρέφουν ιδιαίτερη εκτίµηση προς το πρόσωπο του 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 

• η συνολική του παρουσία σε όλα τα στάδια της εκκλησιαστικής ιεραρχίας έχει 

αφήσει παρακαταθήκη πλούσιο θρησκευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό 

έργο  

Προτείνεται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η ανακήρυξη του Σεβασµιότατου 

Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου σε επίτιµο ∆ηµότη της 

Έδεσσας. 

Στο πλαίσιο διοργάνωσης της παραπάνω εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθούν 

από το ∆ήµο Έδεσσας, οι παρακάτω δαπάνες: 

1) ∆απάνη για την προµήθεια ασηµένιου 925ο επίχρυσου ιερατικού εγκολπίου 

µε ηµιπολύτιµους λίθους ζιργκόν και επίχρυση ασηµένια αλυσίδα 925ο που θα 

απονεµηθεί στον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. 

Ιερόθεου, περίπου 800,00 €  σε βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, 

αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016. 

2) ∆απάνη για την παράθεση γεύµατος, ογδόντα (80) ατόµων περίπου, προς 

τιµή του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. Ιερόθεου, 

1.700 € σε βάρος του Κ.Α 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 
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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 Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. Ιερόθεου, ως επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου, 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.  

4) ∆απάνη για την προµήθεια ανθοσυνθέσεων για το στολισµό της αίθουσας 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατά την ανακήρυξη του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 

Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. Ιερόθεου, ως επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου, 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.  

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

φωτογραφίες από την εκδήλωση κατά την ανακήρυξη του Σεβασµιότατου 

Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου  κ. Ιερόθεου, ως επίτιµου ∆ηµότη του 

∆ήµου, 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 

Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου, ως επίτιµου 

∆ηµότη του ∆ήµου, ανέρχεται περίπου στο ποσό των 3.300,00 €. 

  Για την αντιµετώπιση της παραπάνω δαπάνης η οικονοµική υπηρεσία 

εισηγείται τη 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 

2016 . 

  Πιο συγκεκριµένα µεταφέρει στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού 

ποσό 2.000,00€ από την µε Κ.Α 10.6265.001 πίστωση για «συντήρηση και επισκευή 

επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού». 

  Στην συνέχεια παρέχει σε βάρος του αποθεµατικού κεφαλαίου ποσό 2.000,00€ 

για την ενίσχυση της µε Κ.Α 00.6433 πίστωσης του προϋπολογισµού «Τιµητικές 

διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & 

αντιπροσωπειών» 
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  Μετά την παραπάνω αναµόρφωση οι προαναφερόµενες δαπάνες 

διαµορφώνονται ως εξής: 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» 4.000,00€ και 10.6265.001 

«συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 

εξοπλισµού» 1.000,00€. 

Ο δε προϋπολογισµός του ∆ήµου παρουσιάζει: Συνολικά έσοδα 

35.227.674,02€, συνολικά έξοδα 35.227.253,78€ και αποθεµατικό κεφάλαιο 420,24 €». 

  Μετά την παραπάνω αναµόρφωση οι προαναφερόµενες δαπάνες 

διαµορφώνονται ως εξής: 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα 

φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών» 4.000,00€ και 10.6265.001 

«συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού 

εξοπλισµού» 1.000,00€. 

Ο δε προϋπολογισµός του ∆ήµου παρουσιάζει: Συνολικά έσοδα 35.227.674,02 

€, συνολικά έξοδα 35.227.253,78 € και αποθεµατικό κεφάλαιο 420,24 €». 

Η Οικονοµική Επιτροπή συνέταξε, σύµφωνα µε το αριθµ. 28376/18.07.2012 

έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., το σχέδιο της 2ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού οικ. έτους 

2016, το οποίο και υπέβαλλε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση µε την αριθ. 31/2016 

απόφασή της και έχει ως εξής:  

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
 

Α)Μεταφέρει στο αποθεµατικό κεφάλαιο του προϋπολογισµού τις παρακάτω πιστώσεις, που δεν 
προβλέπεται η διάθεσή τους  δηλαδή: 

ΚΑΕ  Περιγραφή Πίστωσης 
Τελευταίος 

∆ιαµορφωµέ
νος 

Ποσό 
Αναµόρφωσης  

∆ιαµορφωµέν
ος µετά την 

αναµόρφωση  
Αιτιολογία 

10.6265.00
1 

Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 

3.000,00 2.000,00 1.000,00 Π∆ 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 1.000,00  

 
Β)Παρέχει σε βάρος του αποθεµατικού κεφαλαίου του προϋπολογισµού τις παρακάτω 
συµπληρωµατικές πιστώσεις (ενισχύσεις) δηλαδή: 
 

ΚΑΕ 
Περιγραφή 
Πίστωσης 

Τελευταίος 
∆ιαµορφωµέ

νος 

Ποσό 
Αναµόρφωσης 

∆ιαµορφωµέν
ος µετά την 

αναµόρφωση 
Αιτιολογία 

00.6433 

Τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα 
και έξοδα φιλοξενίας 
φυσικών προσώπων & 
αντιπροσωπειών 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 

 

  ΣΥΝΟΛΟ 2.000,00 4.000,00  
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Μετά την παραπάνω αναµόρφωση ο προϋπολογισµός αυτός εµφανίζει σύνολο εσόδων 
35.227.674,02 €, σύνολο εξόδων 35.227.253,78€ και αποθεµατικό κεφάλαιο 420,24 €. 

 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον δηµότη κ. Άρη Παπαγιάννη, ο οποίος έθεσε 

υπόψη των µελών το βιογραφικό του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και 

Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά. 

Κατόπιν δόθηκε ο λόγος στο ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη 

προκειµένου να εκφράσει την άποψή του για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, την από 

3.2.2016  εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας, τη µε α/α καταχώρισης 175/9.2.2016 

Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 93 του 

Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Την 17η Φεβρουαρίου 2016, να ανακηρύξει επίτιµο δηµότη του ∆ήµου 

Έδεσσας τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου, 

ως ένδειξη βαθύτατης τιµής και σεβασµού προς το πρόσωπό του για το πλούσιο 

θρησκευτικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό έργο.  

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

ανακήρυξη του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. 

Ιερόθεου, ως επίτιµου ∆ηµότη του ∆ήµου και διαθέτει πιστώσεις συνολικού ποσού 

3.300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6433 «Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και 

έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών», του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό 

µέρος της παρούσας. Η ανάθεση των επιµέρους δαπανών θα γίνει µε αποφάσεις 

∆ηµάρχου. 

Γ. Αναµορφώνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, 

σύµφωνα µε το σχέδιο το οποίο καταρτίσθηκε από την Οικονοµική  Επιτροπή µε την 

αριθµ. 31/2016 απόφασή της και αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας. 

∆. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου να προβεί στις σχετικές 

διαδικασίες για την τελετή ανακήρυξης του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ναυπάκτου 
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και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεου ως επίτιµου δηµότη κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που 

θα πραγµατοποιηθεί την 17η Φεβρουαρίου 2016. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 26/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  12.2.2016 

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,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Γραφείο Προµηθειών κ. Σ. Σούγγαρη 

- 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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