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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 2ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  6/2017      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ε∆ΕΣΣΑ: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΣΤΟ 

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

  

 Σήµερα Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. 

Πέλλας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 602/13.1.2017 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 19 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  14 Σόντρας Ιωάννης  
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5 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ίου Αναστάσιος 17 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  18 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Χατζόγλου Ιωάννης 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Γιώγας ∆ηµήτριος 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Κούκος Γεώργιος 7 Πέτκος Χρήστος 

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 8 Φουνταλής Μιχαήλ 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πέτκος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ηµήτριος Γιώγας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ευτυχία Ταµβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 

Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών την 

από 13.1.2017 εισήγηση, η οποία έχει ως εξής: 

«Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής 

Μακεδονίας µε την µε αριθ. πρωτ. 5698/31-8-2016 πρόσκλησή της καλεί οκτώ ∆ήµους 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας µεταξύ των οποίων και το ∆ήµο Έδεσσας, για 

υποβολή προτάσεων «Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης».  
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H χρηµατοδότηση της Στρατηγικής θα γίνει κατά κύριο λόγο από το Ε.Π. 

Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.  Εφόσον προκύπτει ανάγκη και έπειτα από 

συνεργασία µε τις αρµόδιες ∆ιαχειριστικές Αρχές, µπορεί να υπάρξει πρόσθετη 

χρηµατοδότηση από άλλα Επιχειρησιακά Προγράµµατα στα οποία υπάρχει πρόβλεψη 

για χρηµατοδότηση δράσεων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης. Επιθυµητό είναι η 

Στρατηγική να προσελκύσει και πόρους εκτός ΕΣΠΑ, δηλαδή να µοχλεύσει 

πρόσθετους πόρους από τον ιδιωτικό τοµέα (σε παρεµβάσεις που επιδέχονται 

συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα) ή από άλλες πηγές (Τράπεζες, προγράµµατα εκτός 

ΕΣΠΑ, κ.λπ.) 

Επισηµαίνεται ότι 22% της συνολικής ∆ηµόσιας ∆απάνης προορίζεται για 

δράσεις του ΕΚΤ και εποµένως: 

• η Στρατηγική οφείλει να περιλαµβάνει ισχυρή παρέµβαση ΕΚΤ για την αντιµετώπιση 

των κοινωνικών και δηµογραφικών προκλήσεων  

• οι συνέργιες µεταξύ δράσεων ΕΤΠΑ και δράσεων ΕΚΤ πρέπει να αποδεικνύονται και 

να εξασφαλίζονται. 

Στόχος του προγράµµατος είναι η αντιµετώπιση των προκλήσεων της 

σηµερινής εποχής (οικονοµικές, κοινωνικές - δηµογραφικές, περιβαλλοντικές - 

προκλήσεις που άπτονται της κλιµατικής αλλαγής) µέσα από ένα πλέγµα 

παρεµβάσεων που λειτουργούν συνεργατικά. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση 

Στρατηγικής Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης µε τίτλο «Έδεσσα - Αστική 

Αναζωογόνηση».  

Η οµάδα έργου του ∆ήµου συγκέντρωσε και ανάλυσε στοιχεία για την 

υφιστάµενη κατάσταση σε διάφορους τοµείς. Παράλληλα πραγµατοποίησε σειρά 

διαβουλεύσεων τόσο εσωτερικές (εντός του ∆ήµου) όσο και µε πολίτες και φορείς 

πολιτών. Λαµβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήµατα της πόλης, τις αδυναµίες, τους 

κινδύνους και τις προοπτικές και αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έχουν ήδη 

υλοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια προέβη στην κατάρτιση ενός σχεδίου Στρατηγικής 

Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί στην 

ΕΥ∆ ΠΚΜ για χρηµατοδότηση στα πλαίσια της παραπάνω πρόσκλησης. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας καλείται να εγκρίνει: 

1. το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας «Έδεσσα - Αστική 

Αναζωογόνηση» που κατάρτισε η οµάδα έργου του ∆ήµου και  
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2. την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του Σχεδίου στην ΕΥ∆ της Περιφ. Κεντρ. 

Μακεδονίας». 

Ακολούθως, ο Προϊστάµενος ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριος Μεταξάς 

παρουσίασε στα µέλη αναλυτικά το Σχέδιο  Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, 

τα βασικά στοιχεία του οποίου έχουν ως εξής: 

 

“ ΣΧΕ∆ΙΟ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
ΑΞΟΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ 

 
AΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 1. Ανάδειξη, διασύνδεση και δικτύωση των αξιόλογων 
στοιχείων φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς της πόλης της Έδεσσας 
 
Ειδικός Στόχος  1.1. ∆ικτύωση τόπων πολιτισµού και περιβάλλοντος Έδεσσας 
Παρέµβαση 1.1.1. Κατασκευή νέου δηµοτικού σταδίου 

Παρέµβαση 1.1.2. Ενοποίηση τουριστικού µε εµπορικό κέντρο Έδεσσας µε 
παρεµβάσεις στο χώρο του υφιστάµενου δηµοτικού σταδίου 

Παρέµβαση 1.1.3. Αναζωογόνηση υποβαθµισµένου πάρκου 25ης Μαρτίου 

Παρέµβαση 1.1.4. Λειτουργική και αισθητική αναβάθµιση της περιοχής των 
καταρρακτών 

Παρέµβαση 1.1.5. Βελτίωση προσβάσεων στο «Κανναβουργείο» µε στόχο την 
ενσωµάτωση του στο δίκτυο τουριστικών πόλων και την εξυπηρέτηση 
ΑµΕΑ 

Παρέµβαση 1.1.6. ∆ηµιουργία κέντρου τουριστικής πληροφόρησης στη νότια είσοδο 
της πόλης 

Παρέµβαση 1.1.7. Ενίσχυση υποδοµών ηλεκτρονικής δικτύωσης 

 
Ειδικός Στόχος  1.2. Ανάδειξη της ιδιαίτερης αστικής ταυτότητας της Έδεσσας 
Παρέµβαση 1.2.1. Ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση του βιοµηχανικού 

συγκροτήµατος «Κανναβουργείου»  

Παρέµβαση 1.2.2. Αναβάθµιση περιοχής Σιδηροδροµικού Σταθµού 

Παρέµβαση 1.2.3. Έδεσσα City Branding 

Παρέµβαση 1.2.4. ∆ηµιουργία ψηφιακών εφαρµογών για την ενοποίηση, προώθηση 
και προβολή του πολιτιστικού - τουριστικού προϊόντος της πόλης 

Παρέµβαση 1.2.5. Ανάδειξη της ιστορίας της πόλης µε χρήση νέων τεχνολογιών-
Θόλος καινοτοµίας 

Παρέµβαση 1.2.6. "Βαρόσι": Ανάδειξη της υπερτοπικής σηµασίας  
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AΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2. Προστασία του αστικού και φυσικού περιβάλλοντος και 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή 
 
Ειδικός Στόχος 2.1. Ανάπτυξη πράσινων υποδοµών 
Παρέµβαση 2.1.1. Ανάπτυξη πρότυπου συστήµατος διαχείρισης και λήψης 

αποφάσεων για την ορθολογική διαχείριση του αστικού πρασίνου 

Παρέµβαση 2.1.2.  Ανάδειξη του φυτικού πλούτου της πόλης µέσω της καταγραφής 
και της ανάπτυξης µεθοδολογίας πολλαπλασιασµού της τοπικής 
χλωρίδας   

Παρέµβαση 2.1.3.  Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης Άρδευσης των Χώρων 
Πρασίνου   

  
Ειδικός Στόχος 2.2. Προώθηση της βιώσιµης αστικής κινητικότητας 
Παρέµβαση 2.2.1. Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας Έδεσσας 

Παρέµβαση 2.2.2. ∆ηµιουργία δικτύου ποδηλατοδρόµων και εγκατάσταση σηµείων 
στάσης για κοινόχρηστα ποδήλατα εξυπηρέτησης επισκεπτών και 
κατοίκων 

Παρέµβαση 2.2.3. Συστήµατα εισόδου και εξόδου στο δίκτυο πεζοδρόµων για τη 
διασφάλιση του χώρου των πεζών και τοποθέτηση καµερών στις 
εισόδους των πεζοδρόµων 

Παρέµβαση 2.2.4.  Εγκατάσταση έξυπνου συστήµατος στάθµευσης για τουριστικά 
λεωφορεία (είσοδος πόλης, εµπορικό και ιστορικό κέντρο) και ΙΧ 
(εµπορικό κέντρο) 

 
Ειδικός Στόχος 2.3. Θωράκιση της πόλης έναντι φυσικών καταστροφών και 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή  
Παρέµβαση 2.3.1. Εξοικονόµηση Ενέργειας στον οδοφωτισµό ∆ήµου Έδεσσας µε την 

προµήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων νέας τεχνολογίας 
LED 

Παρέµβαση 2.3.2. Εξοπλισµός, έργα και δράσεις πρόληψης - αντιµετώπισης 
πυρκαγιών 

Παρέµβαση 2.3.3. Βιοκλιµατικές παρεµβάσεις για την αποκατάσταση και ανασύσταση 
µονοπατιών µε σκοπό τη δηµιουργία ρευµάτων αέρα αξιοποιώντας 
την έντονη υψοµετρική διαφορά στα όρια της πόλης µε τον Λόγγο 

Παρέµβαση 2.3.4. Αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µε αποκατάσταση της 
συνέχειας των δενδροστοιχιών 

Παρέµβαση 2.3.5. Καινοτόµο σύστηµα για το φυσικό τρόπο φιλτραρίσµατος νερού 
του ποταµού Εδεσσαίου και κατακράτησης επιβαρυντικών στερεών 
και διαλυµένων ρύπων 

 
AΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 3. ∆ιασύνδεση των τοµέων της οικονοµίας και ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας 
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Ειδικός Στόχος 3.1. ∆ηµιουργία και λειτουργία Θερµοκοιτίδας στήριξης της 
επιχειρηµατικότητας 
 

Παρέµβαση 3.1.1. ∆ράσεις διασύνδεσης Θερµοκοιτίδας µε την τοπική παραγωγή 

Παρέµβαση 3.1.2. Υποστήριξη Επιχειρηµατικότητας Start-Up & Spin-Off 

Παρέµβαση 3.1.3. Εκπαιδευτικά προγράµµατα σε επαγγελµατίες τουρισµού 

Παρέµβαση 3.1.4. Στήριξη νέων επιχειρήσεων 

Παρέµβαση 3.1.5. Προώθηση στην Απασχόληση- Ανάπτυξη ΚΟΙΝΣΕΠ 

Παρέµβαση 3.1.6. Προγράµµατα κατάρτισης - στήριξης υφιστάµενων επιχειρήσεων 
για βελτίωση των παρεχόµενων προϊόντων - υπηρεσιών 

 
Ειδικός Στόχος 3.2. Edessa City Card 
Παρέµβαση 3.2.1. ∆ίκτυο ∆ιαχείρισης Προορισµού & ∆ικτύωσης Τοµέων Τοπικής 

Οικονοµίας, Ανάδειξης & ∆ικτύωσης χώρων Φυσικού, ∆οµηµένου 
Περιβάλλοντος & Αξιοποίησης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

 
Ειδικός Στόχος 3.3. Κέντρο Στήριξης Επενδύσεων 
Παρέµβαση 3.3.1. Κέντρο Στήριξης Επενδύσεων 

 
Ειδικός Στόχος 3.4. Στέγη Νεανικής Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης δεξιοτήτων 
Παρέµβαση 3.4.1. Στέγη Νεανικής Επιχειρηµατικότητας & Ανάπτυξης δεξιοτήτων 

 
 
AΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 4. Στήριξη Κοινωνικής Συνοχής και Αλληλεγγύης στην Έδεσσα  
 
Ειδικός Στόχος 4.1. Βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών   
Παρέµβαση 4.1.1. Κέντρο Συµβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης 

Παρέµβαση 4.1.2. Βελτίωση Ποιότητας Ζωής 3ης Ηλικίας 

Παρέµβαση 4.1.3. Ανάπτυξη Εθελοντισµού 

 
Ειδικός Στόχος 4.2. Υποστήριξη Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων 
Παρέµβαση 4.2.1. Καταπολέµηση αστικής φτώχειας 

Παρέµβαση 4.2.2. Καταπολέµηση ανεργίας 

Παρέµβαση 4.2.3. Κοινωνικό Παρατηρητήριο 

 
 
AΞΟΝΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 5. Εφαρµογή, ∆ηµοσιοποίηση, Αξιολόγηση του Σχεδίου 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας 
 
Ειδικός Στόχος 5.1. Βελτιστοποίηση εφαρµογής του σχεδίου ΒΑΑ 
Παρέµβαση 5.1.1. Σχέδιο Υλοποίησης, ∆ηµοσιότητας, Ελέγχου, Αξιολόγησης & 

Ανατροφοδότησης Σχεδίου ΒΑΑ” 
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Κατόπιν, ο Αντιδήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Ταπαζίδης και ο Προϊστάµενος της 

∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονοµικής 

Ανάπτυξης κ. ∆ηµήτριος Μεταξάς, η υπάλληλος της ίδιας ∆/νσης κα Ελένη Ψυχογυιού 

καθώς και ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλίας Γκουγιάννος 

απάντησαν σε ερωτήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και έδωσαν τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις. 

Στη συνέχεια εξέφρασε την άποψή του για το θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Φίλιππος Γκιούρος και έδωσε το λόγο στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους 

κ.κ. Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Αντώνιο Ρυσάφη, Ιωάννη Σόντρα και τον ∆ήµαρχο κ. 

∆ηµήτριο Γιάννου, προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως 

αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Μετά τις ανωτέρω τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων ο Πρόεδρος 

πρότεινε το πλεόνασµα που αναµένεται να προκύψει, µετά την ολοκλήρωση του 

διεθνούς διαγωνισµού για το έργο ενεργειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού µε 

αντικατάσταση ηλεκτρικών λαµπτήρων, που εγκρίθηκε οµόφωνα µε τη µε αριθµ. 

252/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε τη µε αριθµ. 

15664/10.10.2016 απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, 

το οποίο θα συγχρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, να διατεθεί για την χρηµατοδότηση των νέων 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε αντικατάσταση αυτών που θα εκλείψουν λόγω του 

παρόντος έργου, αφού ήδη ο ∆ήµος έχει λάβει αντίστοιχη έγκριση διάθεσης τυχόν 

πλεονάσµατος της ανωτέρω πίστωσης. 

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  

Εγκρίνει: 

Α. το Σχέδιο Στρατηγικής Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης Έδεσσας «Έδεσσα - 

Αστική Αναζωογόνηση» που κατάρτισε η οµάδα έργου του ∆ήµου και τα βασικά 

στοιχεία του οποίου αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. 

Β. την υποβολή αίτησης χρηµατοδότησης του Σχεδίου στην ΕΥ∆ της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. 
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Γ. τη διάθεση του πλεονάσµατος από το δάνειο για το έργο ενεργειακής 

αναβάθµισης οδοφωτισµού µε αντικατάσταση ηλεκτρικών λαµπτήρων να διατεθεί για 

την χρηµατοδότηση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων σε αντικατάσταση αυτών 

που θα εκλείψουν λόγω του παρόντος έργου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  6/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  20.1.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού κ.  ∆. Ταπαζίδη 
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