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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης  (ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  53/2020      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΑΙΤΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 

 Σήμερα Μ. Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 

4540/9.3.2020 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» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε 

συνδυασμό με το άρθρο 10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020). 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι συμμετείχαν 

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

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μούκας Σωτήριος 

2 Ξυλουργίδης Αντώνιος, (Αντιπρόεδρος) 13 Παπαδόπουλος Ελευθέριος 

3 Γιώγας Δημήτριος 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Δελής Αθανάσιος 15 Πέτκου Αναστάσιος 

5 Θωμάς Ευάγγελος 16 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

7 Καραμάνη Δήμητρα 18 Τζιάκος Δημήτριος 
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8 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 19 Τσεπκεντζής Ιωάννης 

9 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 20 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος 

10 Κίτσου Ελένη 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Θεοδώρου Έλλη 5 Μουστάκας Γεώργιος 

3 Καραπατσούδη Ελένη 6 Ταμβίσκου Ευτυχία 

    

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ελευθέριος Παπαδόπουλος αποσυνδέθηκε  κατά τη 

διάρκεια υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και δεν συμμετείχε στη συζήτηση 

των θεμάτων.  

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου προσήλθε κατά τη διάρκεια 

υποβολής ερωτήσεων προς τον Δήμαρχο και συμμετείχε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση όλων  των θεμάτων.  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και συμμετείχαν, για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις κοινότητές τους, οι 

Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων: 

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός 

β.  Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου  

γ. Σωτήρας κ. Χρήστος Δούμτσης, ο οποίος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 

4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και συμμετείχε στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

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

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος εξέθεσε τα 

εξής: 
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«Θα έλεγα λοιπόν το Δημοτικό μας Συμβούλιο να πάρει μία απόφαση, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, με το οποίο θα ζητάει πρώτον… Απόφαση και 

μάλιστα όχι ψήφισμα θα έλεγα. Πρώτον. Την έκτακτη χρηματοδότηση όλων των 

Δήμων της χώρας με μία τακτική επιχορήγηση ύψους 105.000, το οποίο θα 

απευθύνεται προς όλους τους Δήμους της χώρας και με τη δυνατότητα 

αποπληρωμής οφειλών, τέτοιων οφειλών, και για τα ανταποδοτικά τέλη, όπως έχουν 

κάνει και ζητούν και άλλο Δήμοι της χώρας. Αυτό ήδη το έχουμε κάνει σαν Επιτροπή 

Οικονομικών όπως σας είπα και έχω στείλει σχετική επιστολή στους αρμόδιους 

υπουργούς. Θέλουμε έκτακτη επιχορήγηση όσον αφορά τη λειτουργία του 

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο όπως ξέρετε, δεν ξέρω Νατάσα αν έχουν 

πληρωθεί μέχρι σήμερα οι εργαζόμενοι. Έχουν πληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο του… . 

Δεν έχουμε εισπράξει λοιπόν. Ενώ πέρυσι τα είχαμε εισπράξει αυτά τα χρήματα. Το 

δεύτερο λοιπόν αφορά το «Βοήθεια στο Σπίτι». Το τρίτο ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να 

αναφέρουμε στην απόφασή μας, είναι για την έκτακτη επιχορήγηση, η οποία είναι έξω 

από τους ΚΑΠ και θα αφορά τη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών στην 

κατεύθυνση αυτή που είπε ο Αντώνης ο Ξυλουργίδης για την προμήθεια ηλεκτρονικών 

υπολογιστών προς όλους τους μαθητές των σχολείων τουλάχιστον τη δεδομένη 

στιγμή που δεν έχουν. Τέταρτο. Να γίνει κεντρική προμήθεια υγειονομικών υλικών που 

αφορά γάντια, μάσκες για το προσωπικό των Δήμων και για το προσωπικό που 

εμπλέκεται με τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, ούτως ώστε να μπορεί να θωρακιστεί 

η υγεία και των ωφελούμενων, αλλά και των υπαλλήλων. Δεν ξέρω αν κάποιο άλλο 

σημείο θα έπρεπε να αναφέρουμε στην κατεύθυνση αυτή, παρακαλώ κύριε πρόεδρε 

εάν κάποιο από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου έχει τη δυνατότητα να εκφράσει 

κάποια συγκεκριμένη επιπλέον άποψη των τεσσάρων σημείων αυτών που είπα, να 

καταγραφεί και να το πάρουμε θα παρακαλούσα σαν ομόφωνη απόφαση. 

Ευχαριστώ». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος πρότεινε να υποβληθεί αίτημα στο Υπουργείο 

Εσωτερικών για έκτακτη επιχορήγηση με τους τέσσερεις πυλώνες που 

σχηματοποιήθηκαν από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη  Μουράτογλου. 

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  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη 

επιχορήγηση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες της πανδημίας του 

COVID-19 ως εξής: 
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1. Την έκτακτη χρηματοδότηση όλων των Δήμων της χώρας με μία τακτική 

επιχορήγηση, με τη δυνατότητα αποπληρωμής οφειλών που σχετίζονται με την 

αντιμετώπιση της πανδημίας. 

2. Την έκτακτη χρηματοδότηση για τη λειτουργία του προγράμματος «Βοήθεια στο 

Σπίτι». 

3. Την έκτακτη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών 

4. Να πραγματοποιηθεί κεντρική προμήθεια υγειονομικού υλικού για το 

προσωπικό των Δήμων (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά κλπ).  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  53/2020 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.5.2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θωμάς 

Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία, Καραμάνη 

Δήμητρα,  Κατσάρα-Βλάχου Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, 

Κίτσου Ελένη, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας 

Σωτήριος, Μουράτογλου Ιωάννης, Ξυλουργίδης 

Αντώνιος, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαμλίδης Μιχαήλ, Τζιάκος Δημήτριος, Τσεπκεντζής 

Ιωάννης, Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης, 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Υπουργείο Εσωτερικών 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Γραφείο Δημάρχου 

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

 

 


