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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 101/2018     

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «WiFi4EU» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 7 Μαΐου 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. 8368/3.5.2018 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 23 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 13 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 14 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 15 Πέτκος Χρήστος  

4 Βερικούκης Χρήστος  16 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Γιώγας Δημήτριος  17 Σαμλίδης Μιχαήλ 

6 Δασκάλου Χρήστος  18 Σόντρας Ιωάννης  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 19 Ταμβίσκου Ευτυχία  

8 Δίου Αναστάσιος 20 Ταπαζίδης Δημήτριος 
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9 Ζδρου Αικατερίνη  21 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 22 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  23 Χατζόγλου Ιωάννης 

12 Κούκος Γεώργιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 3 Μάρκου Διονύσιος 

2 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 4 Τσιβόγλου Χρήστος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Αλέξανδρος Πασχάλης αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη 

και αφορούν την κοινότητά του, όμως δεν παραβρέθηκε. 

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. Αγίου Αθανασίου Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ.  Καρυδιάς Πέτρος Πασιαλής 

δ. Νησίου Χρήστος Τσαπκίνης 

ε. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Πλατάνης Πέτρος Πασλαμούσκας 

β. Ριζαρίου Κωνσταντίνος Δημητριάδης 

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. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών τη με αριθμ. πρωτ. 8554/4.5.2018 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η  οποία έχει ως εξής: 

«Μέσω του προγράμματος WiFi4EU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να 

εξασφαλίσει δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε 

δημόσιους χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα 

υγείας και μουσεία, παντού στην Ευρώπη. 

Στόχος του προγράμματος WiFi4EU, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ για την 

περίοδο 2017-2019, είναι η στήριξη της εγκατάστασης σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi 

στα κέντρα κοινωνικής ζωής. 

Η υπαγωγή στο πρόγραμμα WiFi4EU θα γίνει χωρίς γραφειοκρατικές 

διατυπώσεις, με απλή διαδικασία που θα περιλαμβάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις, 

πληρωμές με κουπόνια και ήπιες απαιτήσεις παρακολούθησης. 

Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς 

υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα 

πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες δεν προσφέρεται παρόμοια 

δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. 

Τα κουπόνια WiFi4EU (vouchers) θα καλύψουν τα έξοδα εξοπλισμού και 

εγκατάστασης των σημείων ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο. Οι δικαιούχοι 

δεσμεύονται να καλύψουν τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή για διαδικτυακές 

υπηρεσίες) και συντήρησης του εξοπλισμού, με στόχο την προσφορά δωρεάν και 

υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητας Wi-Fi για τουλάχιστον 3 χρόνια. 

Το κουπόνι WiFi4EU παρέχει ένα σταθερό ποσό χρηματοδότησης ύψους 

15.000 ευρώ ανά δήμο. Οι δήμοι στους οποίους θα χορηγηθεί κουπόνι θα επιλέξουν 

τα «κέντρα της δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία WiFi4EU 

(σημεία ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο) και μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα 

κουπόνια WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση ενός έργου υψηλότερης αξίας. 

Το κουπόνι μπορεί να χρησιμεύσει για την αγορά νέου ή την αναβάθμιση 

παλαιού εξοπλισμού και την αντικατάστασή του από σύγχρονο και διαθέσιμο 

εξοπλισμό στην αγορά.  

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων θα δημοσιευτεί στις 

15/05/2018 14:00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης). 

Οι δικαιούχοι θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της 

αίτησης, και θα διασφαλίζεται ότι όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να λάβουν έναν 

ελάχιστο αριθμό κουπονιών (τουλάχιστον 15 κουπόνια ανά χώρα κατά την πρώτη 

πρόσκληση). 
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Ο Δήμος μας ήδη έχει εγγραφεί στο εν λόγω πρόγραμμα, αλλά για να μπορεί 

να υποβάλει αίτηση συμμετοχής απαιτείται έγγραφο συμφωνίας για την υποβολή 

αίτησης. 

Για το λόγο αυτό καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

1. Την έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «WiFi4EU».». 

 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  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

Την έγκριση υποβολής αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα «WiFi4EU», 

προκειμένου να εξασφαλίσει ο Δήμος δωρεάν συνδεσιμότητα Wi-Fi για τους πολίτες 

και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου δεν συμμετείχαν στον καταρτισμό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης 

(λευκή ψήφος). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  101/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  10.5.2018 

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, Κούκος 

Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

 Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, 

Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης Δημήτριος,   Φουνταλής 

 Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου 

 Ιωάννης.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενο Τμήματος Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών Γ. 

Διγγόλη 

- Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

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

 

 


