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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 2 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  325/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «B.I.C. – BUSINESS 

INFORMATION INNOVATION CENTER & MICE ACTIONS» 

 

 Σήµερα Τετάρτη 2 ∆εκεµβρίου 2015 και ώρα 20.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 30.833/27-11-2015 

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 20 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 ∆ασκάλου Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κούκος Γεώργιος 20 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

 ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος 7 Τσιβόγλου Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος   

                              

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαρία Βλάχου - Κατσάρα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 8ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αίκατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

µετά τη συζήτηση του 22ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε µετά το 14ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα και 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. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο οποίος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 
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 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 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 20/11/2015 εισήγηση της ∆/νσης 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης, 

η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε το µε Αριθµ. Πρωτ. 301803/ΜΑ 4732/ 30-10-2015  της 
Τεχνικής Γραµµατείας του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – 
ΠΓ∆Μ 2007-2013, η πρόταση µε τίτλο «B.I.C. / Business Information, Innovation 
Center & MICE Actions» η οποία υποβλήθηκε από το ∆ήµο Kavadarci, ως 
επικεφαλής εταίρος, και το ∆ήµο Έδεσσας ως εταίρο, ανταποκρινόµενος στην 3η 
Πρόσκληση του προγράµµατος, στον άξονα προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.1, έγινε 
αποδεκτή για χρηµατοδότηση µε το ποσό των 307.671,00 €, εκ των οποίων οι 
123.675,00 € είναι για την ελληνική πλευρά, για το ∆ήµο Έδεσσας. 
Το ∆.Σ. θα πρέπει να αποφασίσει: 

• Τη συµµετοχή στη συγκεκριµένη Πράξη, η οποία εγκρίθηκε για 
χρηµατοδότηση από την Τεχνική Γραµµατεία του Προγράµµατος 
∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓ∆Μ 2007-2013, και την ανάληψη 
κάθε ευθύνης για την πιστή εφαρµογή των όρων της Σύµβασης 

• Την αποδοχή της χρηµατοδότησης των 123.675,00€ της παραπάνω πράξης 
και την ένταξη της στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 2015 µε Κ.Α. Εσόδων: 
06.00.1323.032 και Κ.Α. Εξόδων: 02.70.7135.501 (28η Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού οικ. έτους 2015). 

• Τον ορισµό του νοµίµου εκπροσώπου του ∆ήµου για την υπογραφή όλων των 
απαιτούµενων συµβάσεων και εγγράφων, του αρµόδιου υπαλλήλου 
επικοινωνίας για τις ανάγκες του Προγράµµατος, τον ορισµό διαχειριστή 
καθώς  και  τον οικονοµικό διαχειριστή του έργου, υπαλλήλων, σύµφωνα µε 
την αρθµ. αποφ. 118/30242/20-11-2015 απόφαση του ∆ηµάρχου Έδεσσας. 

• Οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος 
Προγράµµατος, θα διατηρηθούν χωρίς καµία ουσιαστική ή λειτουργική 
αλλαγή  για πέντε έτη µετά την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 57 

του Κανονισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU1083/2006». 

 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εξέθεσε τα παρακάτω: Ο ∆ήµαρχος µε την αριθµ. 

118/30242/20-11-2015 απόφαση, αποφάσισε: 

Τον ορισµό  οµάδας υλοποίησης έργου της πράξης πράξης  «B.I.C. / Business 

Information, Innovation Center & MICE Actions»   αποτελούµενη από τους:  
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1. Τον Αθανάσιο ∆ήµτση, προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, µε την 

ιδιότητα του project manager. 

2. Την Ψυχογυιού Ελένη Γεωπόνο Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου, µε την ιδιότητα του contact 

person.  

3.  Τον Κυριακού Ευάγγελο, Προϊστάµενο τουρισµού της ∆.Η.Κ.Ε.∆..Ε. Έδεσσας 

µε την ιδιότητα του financial manager. 

4. Τον Πρόεδρο του  ∆Σ Έδεσσας Γκιούρο Φίλιππα. 

5.  Τον ∆ηµοτικό Σύµβουλο Γιώγα ∆ηµήτριο.  

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

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

Αποφασίζει οµόφωνα 

Α. Τη συµµετοχή της πράξης «B.I.C. / Business Information, Innovation Center 

& MICE Actions», η οποία εγκρίθηκε για χρηµατοδότηση από την Τεχνική Γραµµατεία 

του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – ΠΓ∆Μ 2007-2013, και την 

ανάληψη κάθε ευθύνης για την πιστή εφαρµογή των όρων της σύµβασης. 

Β. Την αποδοχή της χρηµατοδότησης των 123.675,00€ της παραπάνω 

πράξης και την ένταξη της στον προϋπολογισµό του ∆ήµου του 2015 µε Κ.Α. 

Εσόδων: 06.00.1323.032 και Κ.Α. Εξόδων: 02.70.7135.501 (28η Αναµόρφωση 

Προϋπολογισµού οικ. έτους 2015). 

Γ. Ορίζει: 

- τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου ως νόµιµο εκπρόσωπο του ∆ήµου για 

την υπογραφή όλων των απαιτούµενων συµβάσεων και εγγράφων, 

- τον κ. Αθανάσιο ∆ήµτση, προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς,  ως  

διαχειριστή του έργου,  

- την κα Ψυχογυιού Ελένη Γεωπόνο Προϊσταµένη του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού και Οργάνωσης του ∆ήµου, ως αρµόδιο υπάλληλο 

επικοινωνίας για τις ανάγκες του Προγράµµατος, 

- τον κ. Κυριακού Ευάγγελο, Προϊστάµενο τουρισµού της ∆.Η.Κ.Ε.∆..Ε.  ως  

οικονοµικό διαχειριστή του έργου. 
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∆. Οι επενδύσεις που θα πραγµατοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος 

Προγράµµατος, θα διατηρηθούν χωρίς καµία ουσιαστική ή λειτουργική αλλαγή  για 

πέντε έτη µετά την ολοκλήρωσή τους, σύµφωνα µε το άρθρο 57 του Κανονισµού 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU1083/2006». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 325/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα    7.12.2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   Φουνταλής  

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης  

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-   Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

                 Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Τµήµα Προγραµµατισµού & Οργάνωσης κα Ε. Ψυχογυιού 

- Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αναπλ. Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. Γ. ∆ιγγόλη 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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