
1 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 73/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΓΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΜΗΑΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ» ‘Η/ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» ΚΑΙ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ 

ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» 

  

 Σήμερα Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 

Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 6404/26.3.2018 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Πέτκος Χρήστος  
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4 Βερικούκης Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Ταπαζίδης Δημήτριος 

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ 

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Κούκος Γεώργιος 5 Τσιβόγλου Χρήστος 

3 Μάρκου Διονύσιος 6 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος  Χρήστος Τσιβόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου  θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 17ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Γεώργιος Παρθενόπουλος αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η  Δημοτική Σύμβουλος Αικατερίνη Ζδρου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 17ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Η  Δημοτική Σύμβουλος Αναστασία Ιατρίδου - Βλαδίκα αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 24ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται 

στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του και αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 7ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Βρυτών Θωμάς Τζαβέλλας 

δ. Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 
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στ. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τa θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,  έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήμαρχο Τ.Υ. & Πολεοδομίας κ. Δημήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις με αριθμ. πρωτ, 6514/27.3.2018, 

6515/27.3.2018 και 6516/27.3.2018 εισηγήσεις της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, οι οποίες έχουν ως 

εξής: 

«Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 5132/23-02-2018 Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας 

«Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο: «Προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». Με την ανωτέρω πρόσκληση 

καλεί τους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να 

ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την προμήθεια 

μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού, η οποία έχει ως σκοπό την 

ενδυνάμωση των τεχνικών υποδομών και κατ’ ακολουθία των υπηρεσιών της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών των κατοίκων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ 

(€). Καθορίζεται «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο)», το οποίο 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

• 30 εκ. € ισόποσα σε όλους τους Δήμους 

• 30 εκ. € βάσει 

 της έκτασης με συντελεστή βαρύτητας 40%. 

 του αριθμού των οικισμών ανά Δήμο με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

 του μόνιμου πληθυσμού με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

Συνεπώς, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος 

Έδεσσας είναι 195.000,00€.  
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Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 

1. Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 

συνοδευτικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση ύψους 195.000,00€. 

2. Την κάλυψη του επιπλέον απαιτούμενου ποσού από ίδιους πόρους, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το επί πλέον της χρηματοδότησης απαιτούμενο 

ποσό για την εκτέλεση του έργου».  

 

«Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 5133/23-02-2018 Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: 

«Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». Με 

την ανωτέρω πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας να υποβάλλουν τις 

προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που 

αφορά στην επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές 

δράσεις. 

Η πρόσκληση αυτή αφορά στη χρηματοδότηση των Δήμων για την επισκευή, 

συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων καθώς και κάθε άλλης συναφούς 

δράσης, που στόχο έχει τη βελτίωση των υποδομών της Α/βαθμιας και Β/θμιας 

εκπαίδευσης και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στον 

τομέα της εκπαίδευσης. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (€). 

Καθορίζεται ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (Δήμο), το οποίο 

διαμορφώνεται σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια: 

• Ο αριθμός μαθητών με συντελεστή βαρύτητας 70%. 

• Ο αριθμός τμημάτων των σχολείων με συντελεστή βαρύτητας 30%. 

• Ελάχιστο ποσό κατανομής 5.000,00€.  

Συνεπώς, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος 

Έδεσσας είναι 158.800,00€.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 

1. Τη συμμετοχή του δήμου Έδεσσας  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 

αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις με χρηματοδότηση ύψους 158.800,00€  

2. Την κάλυψη του επιπλέον απαιτούμενου ποσού από ίδιους πόρους, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το επί πλέον της χρηματοδότησης απαιτούμενο 

ποσό για την εκτέλεση του έργου» 
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«Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 7244/13-03-2018 Πρόσκληση 

Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας 

«Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: 

«Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων 

της Χώρας». Με την ανωτέρω πρόσκληση καλεί τους Δήμους της χώρας να 

υποβάλλουν τις προτάσεις τους προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», που αφορά στην Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την 

αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας. 

Η πρόσκληση αφορά τη χρηματοδότηση των δήμων για την προμήθεια και 

τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας των ανηλίκων. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 70.000.000,00 ευρώ (€). 

Το ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (δήμο), διαμορφώνεται βάσει των κάτωθι 

κριτηρίων: 

α) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους χρηματικό ποσό 130.000,00 €. 

β) Σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό πάνω από 1.500 κατοίκους: 

β1) Χρηματικό ποσό 200.000,00 € προσαυξημένο με ποσό ίσο με τον μόνιμο 

πληθυσμό του δήμου, εφόσον δεν υπάρχει σε αυτόν οικισμός άνω των 5.000 

κατοίκων. 

β2) Χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο 90% του αθροίσματος των 200.000,00 € συν 

ποσού ίσου με το μόνιμο πληθυσμό του δήμου, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον ένας 

οικισμός άνω των 5.000 κατοίκων.  

Συνεπώς, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος 

Έδεσσας είναι 206.000,00€.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει: 

1. Τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών 

που αφορά στην Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 

παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας με χρηματοδότηση ύψους 206.000,00€. 

2. Την κάλυψη του επιπλέον απαιτούμενου ποσού από ίδιους πόρους, 

προκειμένου να εξασφαλιστεί το επί πλέον της χρηματοδότησης απαιτούμενο 

ποσό για την εκτέλεση του έργου» 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

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

Α. Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 

συνοδευτικού εξοπλισμού με χρηματοδότηση ύψους 195.000,00€. 

Β. Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας  στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών για την Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων 

χώρων και λοιπές δράσεις με χρηματοδότηση ύψους 158.800,00€.  

Γ.  Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας  στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του 

Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά στην Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 

την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας με χρηματοδότηση 

ύψους 206.000,00€. 

Δ. Την κάλυψη των επιπλέον απαιτούμενων ποσών από ίδιους πόρους, 

προκειμένου να εξασφαλιστούν τα επί πλέον των χρηματοδοτήσεων απαιτούμενα 

ποσά για την εκτέλεση των ανωτέρω έργων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 73/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  19.4.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,   Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης κ. Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού κ. Δ. Ταπαζίδη 


