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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 158/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

29. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 Σήμερα Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 19.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 10448/4.6.2018 

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαμλίδης Μιχαήλ 
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4 Γιώγας Δημήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης Δημήτριος 

6 Δημητριάδης Βασίλειος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

7 Δίου Αναστάσιος 17 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου Διονύσιος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Κούκος Γεώργιος 8 Ταμβίσκου Ευτυχία 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

O  Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Τσιβόγλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 25ου 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. 

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.  Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β.  Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

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 29ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε 

υπόψη των μελών τη με αριθμ. πρωτ. 9935/29.5.2018 εισήγηση της Δ/νσης 
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Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 

Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής 

Μακεδονίας με την με αριθ. πρωτ. 317/25-01-2018 και Κωδικό 099.4e/A/A.ΟΠΣ 

2554/έκδ. 1/0 Πρόσκλησή της, καλεί το Δήμο Έδεσσας, για υποβολή προτάσεων 

έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν προς χρηματοδότηση στον Άξονα 

Προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).   

Η δράση περιλαμβάνει παρεμβάσεις που εντάσσονται στην εγκεκριμένη 

«Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης» (ΣΒΑΑ) του Ενδιάμεσου Φορέα 

Διαχείρισης, Δήμου Έδεσσας και ειδικότερα, ενέργειες που στοχεύουν στη βελτίωση 

του συστήματος αστικής κινητικότητας, μέσω της διεύρυνσης της χρήσης ήπιων 

μέσων μαζικής μεταφοράς, στη μείωση της χρήσης του Ι.Χ. αυτοκινήτου, στη 

μείωση της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων και τη μείωση των ρύπων – ειδικά 

του CO2 – καθώς και γενικότερα στην αναβάθμιση της ποιότητας του αστικού 

περιβάλλοντος, της υγείας και της ποιότητας ζωής των κατοίκων. 

Στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο: «Έδεσσα – Αστική 

Αναζωογόνηση» η οποία υποβλήθηκε μετά την απόφαση 123/2017 του Δημοτικού 

Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 3724/14-07-2017 απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας περιλαμβάνεται Δράση με τίτλο: «Αυτοματοποιημένο 

σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων Δήμου Έδεσσας». Στο πλαίσιο της παραπάνω 

πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο 

«Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων Έδεσσας».  

Το αντικείμενο της Πράξης αφορά στην υλοποίηση ενός Συστήματος 

Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (ΣΚΠ) εντός των ορίων του Δήμου Έδεσσας, το οποίο 

θα: 

 αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό σύστημα δημόσιας μεταφοράς 

 προωθήσει τη βιώσιμη αστική κινητικότητα 

 αναβαθμίσει το φυσικό και δομημένο περιβάλλον (μείωση κυκλοφοριακού 

φόρτου, εισαγωγή σε επιλεγμένα σημεία Σταθμών Ενοικίασης με φιλικά 

περιβαλλοντικές τεχνολογίες και αισθητική που αναβαθμίζει το δομημένο 

αστικό περιβάλλον) 
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 αναβαθμίσει την ποιότητα της ζωής της πόλης, μειώνοντας τους ρύπους και 

την ηχορρύπανση και αυξάνοντας την ασφάλεια των μετακινήσεων 

 μειώσει το κυκλοφοριακό και συγκοινωνιακό πρόβλημα του κέντρου της 

Έδεσσας 

 δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας 

Σκοπός είναι να παρέχει τη δυνατότητα στους δημότες και επισκέπτες του 

Δήμου Έδεσσας να χρησιμοποιούν κοινόχρηστα ποδήλατα για τις διαδρομές τους, 

διευκολύνοντας τη μετακίνησή τους, αποφεύγοντας τη χρήση ιδιωτικών 

μεταφορικών μέσων, υποβοηθώντας το έργο των μέσων μαζικής μεταφοράς και 

συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην μείωση των ρύπων εντός της πόλης. 

Το Σύστημα θα αποτελεί μία τεχνολογική λύση για την αειφόρο χρήση των 

ποδηλάτων ως ένα μέσο μεταφοράς για σύντομες διαδρομές, για τη διευκόλυνση 

της κυκλοφορίας των ανθρώπων στα αστικά κέντρα και στοχεύει – μεταξύ άλλων - 

στην ανάδειξη του ποδηλάτου ως μέσου μεταφοράς και όχι μόνο αναψυχής, στη 

μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στις κεντρικές περιοχές της πόλης, στη 

μείωση των αστικών ρύπων, στη βελτίωση της υγείας των πολιτών, στη δημιουργία 

θετικής δημοσιότητας ενώ θα συμβάλλει στην τουριστική της ανάπτυξη.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει για την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων 

Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση  με αριθ. πρωτ. 317/25-01-2018 και 

Κωδικό 099.4e/A/A.ΟΠΣ 2554/έκδ. 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 

Προγράμματος». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο  Μιχαήλ Φουνταλή, 

προκειμένου να θέσει ερώτηση σχετικά με το θέμα, την οποία απάντησε ο 

Προϊστάμενος της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Δημήτριος Μεταξάς, όπως αναλυτικά αναφέρεται 

στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

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 πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας 

στο Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τίτλο «Αυτοματοποιημένο σύστημα 

κοινόχρηστων ποδηλάτων Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση  με αριθ. 
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πρωτ. 317/25-01-2018 και Κωδικό 099.4e/A/A.ΟΠΣ 2554/έκδ. 1/0 της Ειδικής 

Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος. 

Την παραπάνω απόφαση εγκρίνει και ψηφίζει ο παρευρισκόμενος Πρόεδρος 

της Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας Πέτρος Γαλανός (άρθρο 67 παρ. 8 του Ν. 

3852/2010). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  158/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  25.6.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,  Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου  

Χρήστος, Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος,  

Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,   

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,   Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος,  Ρυσάφης Αντώνιος, 

Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 

οικονομικής ανάπτυξης  Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού  Δ. Ταπαζίδη 


