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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 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  240/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

21. ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

 

 Σήµερα Τετάρτη 13 Σεπτεµβρίου 2017 και ώρα 17.00 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 19.816/8.9.2017 (Ορθή 

επανάληψη 11.9.2017) 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 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 15 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  17 Σόντρας Ιωάννης  
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6 ∆ασκάλου Χρήστος  18 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 19 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 20 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κούκος Γεώργιος 23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 3 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Ζδρου Αικατερίνη 4 Πασχάλης Αλέξανδρος 

  

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός αν και προσκλήθηκε νόµιµα 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 δεν παραβρέθηκε κανένας. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που 

περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

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 21ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τη µε αριθµ. πρωτ. 17.579/11.8.2017 εισήγηση 

της Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 
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«Η πλατφόρµα sakkoulas-online.gr αποτελεί τη βάση νοµικών δεδοµένων στην 

οποία βρίσκονται καταχωρηµένα εκατοντάδες βιβλία, στα οποία θα µπορούµε να  

έχουµε πρόσβαση και να διαβάσουµε την έντυπη µορφή τους, µε πλήρεις 

βιβλιογραφικές πληροφορίες (αριθµοί σελίδων, αριθµοί περιθωρίου κ.λπ.), κάτι που 

δεν προσφέρει καµία άλλη βάση νοµικών δεδοµένων µέχρι σήµερα. Περιέχονται, 

ακόµη, 9 νοµικά περιοδικά από το έτος 1989 (Ελλ∆νη, ΕΠολ∆, ΕπισκΕ∆, ∆ι∆ικ, 

Εφηµ∆∆, ∆τΑ, Ενέργεια & ∆ίκαιο, RHDI, Νοµοκανονικά). Έτσι, η νοµική αυτή βάση 

περιέχει τα πλήρη κείµενα άνω των 5.000 νοµικών µελετών και γνωµοδοτήσεων που 

έχουν δηµοσιευθεί στον νοµικό τύπο και σε συλλογικούς τόµους. Περιλαµβάνονται, 

επίσης, δεκάδες χιλιάδες δηµοσιευµένες αποφάσεις ελληνικών και διεθνών 

δικαστηρίων, σχολιασµένες και µη, Τέλος, ο ιστότοπος ενηµερώνεται διαρκώς µε 

αδηµοσίευτες αποφάσεις των δικαστηρίων όλων των βαθµίδων.   

 Καθίσταται σαφές ότι θα πρέπει ο ∆ήµος Έδεσσας να εγγραφεί ως συνδροµητής 

στη sakkoulas-online (βάση νοµικών δεδοµένων) και να έχει πρόσβαση στις παραπάνω 

παρεχόµενες υπηρεσίες, καθώς θα είναι ιδιαίτερη χρήσιµη και απαραίτητη για τη 

Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες του ∆ήµου.  

 Το κόστος της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 917,60 € για τους πρώτους 

δώδεκα µήνες, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Έδεσσας ανά έτος και θα 

διαµορφώνεται ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών.   

Οι συνδροµές είναι δωδεκάµηνης διάρκειας και οι ανωτέρω τιµές 

περιλαµβάνουν δικαίωµα χρήσης του ιστοτόπου για εκατόν είκοσι (120) ώρες ετησίως. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της χρήσης αυτής, η χρέωση για κάθε επιπλέον ώρα είναι 6 

ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ο κάθε συνδροµητής µπορεί να εγγράψει όσους χρήστες θέλει ως 

υπο-λογαριασµούς στον λογαριασµό του. Οι χρήστες αυτοί λαµβάνουν ένα αυτόµατο 

username από το σύστηµα και ένα password από τον συνδροµητή που τους εγγράφει. 

Οι χρήστες µοιράζονται τον χρόνο της βασικής συνδροµής». 

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  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Να εγγραφεί ο ∆ήµος ως συνδροµητής στη sakkoulas-online (βάση νοµικών 

δεδοµένων) και να έχει πρόσβαση στις παρεχόµενες υπηρεσίες που αναφέρονται στο 

εισηγητικό µέρος της παρούσας,  καθώς θα είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και απαραίτητη 

για τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες του ∆ήµου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  240/2017 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  26.9.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Κούκος Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μάρκου ∆ιονύσιος, Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πέτκος 

Χρήστος, Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,  

Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, 

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής 

Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Νοµικό Σύµβουλο κα Χ. Πέτκου 

 

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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