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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  124/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ¨ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΕΣΣΑΣ  (Π. Ε∆ΕΣΣΑΙΟΣ) ΣΤΟ Ε.Π. ¨ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ¨/ΑΞΟΝΑΣ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 ¨ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 

ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ¨ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 9.385/11.5.2017 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 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 
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2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας ∆ηµήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 ∆ίου Αναστάσιος 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 4 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Κούκος Γεώργιος 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. 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 παραβρέθηκαν οι: 

α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

γ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

δ. Άγρα Κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

ε. Μεσηµερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

στ. Βρυτών κ. Θωµάς Τζαβέλλας 

ζ. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  
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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. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

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

λόγο στον Αντιδήµαρχο Τ.Υ., Πολεοδοµίας και Προγραµµατισµού κ. ∆ηµήτριο 

Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 

15.5.2017 εισήγηση της ∆/νσης Τ. Υ. & Πολεοδοµίας, η οποία έχει ως εξής: 

«ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. 1096/16-02-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

β) Η αριθ. ΠΚΜ/181872/1224/10-05-2017 εισήγηση της Π.Ε. 

Πέλλας/Υποδ/νση Τ.Υ. προς το Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Κ. 

Μακεδονίας 

Με το β) σχετικό, η Υποδιεύθυνση Τ.Υ. της Π.Ε. Πέλλας εισηγείται προς το 

Περιφερειακό Συµβούλιο Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, την έκδοση απόφασης 

έγκρισης για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Αντιπληµµυρική 

προστασία Έδεσσας (Π.Εδεσσαίος)», προϋπολογισµού 1.900.000,00 €, σε 

συγχρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα του Ε.Τ.Π.Α., σύµφωνα µε την α) σχετική 

πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

Το προτεινόµενο προς υλοποίηση έργο, αφορά την 

αποκατάσταση/αντικατάσταση των έργων  της υφιστάµενης  επενδεδυµένης 

κοίτης του ποταµού Εδεσσαίου.  Το συνολικό µήκος παρέµβασης είναι 850m, από 

την γέφυρα στην προέκταση της οδού  ∆ηµ. Πετρίτση και µέχρι το πέρας του 

ποταµού στην περιοχή Καταρρακτών. Συγκεκριµένα, η µελέτη του έργου προβλέπει 

την εκτέλεση των εξής εργασιών :  

- Γενικές εκσκαφές - εκβαθύνσεις κλπ (εντός της κοίτης µέγιστου βάθους 

0,80m - 1,20m)  

- Επιχώσεις (χωµατουργικές εργασίες / επενδύσεις µε θραυστό υλικό) 

- Καθαιρέσεις (σκυροδεµάτων / συρµατοκιβωτίων/ λίθινων επενδύσεων) 
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- Επένδυση της κοίτης µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 για στεγάνωση της 

και αντιστήριξη πρανών  

- Στεγανωτικές επαλείψεις  

- Γενική κοιτόστρωση µε οπλισµένο σκυρόδεµα C20/25 κάτω από τη 

γέφυρες  

- Κατασκευή αρµών συστολής 

- Εκσκαφές θεµελίων τεχνικών έργων για την κατασκευή χαλινών. 

- Κατασκευή λιθοπληρούµενων συρµατοκιβωτίων κατά περίπτωση 

- Αντιστηρίξεις πρανών 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι ήδη έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα διάβρωσης 

τόσο στον πυθµένα όσο και στα πρανή µε αποτέλεσµα να υπάρχουν καθιζήσεις 

των παράπλευρων οδών και πληµµύρες στις ιδιοκτησίες παράλληλα µε τον 

ποταµό και επειδή κρίνεται αναγκαία η ανακατασκευή της υφιστάµενης 

υπενδεδυµένης κοίτης για την προστασία του ιστού της πόλης της Έδεσσας, τόσο 

από φαινόµενα διάβρωσης / καθιζήσεων, όσο και από φαινόµενα πληµµυρών 

υπογείων αλλά και των παράπλευρων περιοχών, καθώς ανά πάσα στιγµή µπορεί 

να υπάρξουν σηµειακές κατολισθήσεις λόγω των καθιζήσεων και αποµείωση στο 

ελάχιστο της υδραυλικής διατοµής 

 Εισηγούµαστε την παροχή σύµφωνης γνώµης για την υποβολή πρότασης 

από την Π.Ε. Πέλλας για ένταξη του έργου  «Αντιπληµµυρική προστασία Έδεσσας 

(Π.Εδεσσαίος)» στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» / ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 

«Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της 

διαχείρισης κινδύνων» 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Χρήστο 

∆ασκάλου και  Αντώνιο Ρυσάφη, προκειµένου να θέσουν ερωτήσεις σχετικά µε το 

θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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  

Παρέχει σύµφωνη γνώµη για την υποβολή πρότασης από την Π.Ε. Πέλλας 

για ένταξη του έργου  «Αντιπληµµυρική προστασία Έδεσσας (Π.Εδεσσαίος)» στο 

Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία» / ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞ05 «Προώθηση της 
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προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης 

κινδύνων». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  124/2017 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  19.5.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου  

Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Μουράτογλου Ιωάννης, 

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:  

          - Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. &, Πολεοδοµίας και Προγραµµατισµού κ. ∆ηµήτριο 

Ταπαζίδη 

 

 


