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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ  

                                                             

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ  

ΣΤΙΣ  1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 1/2016     

 

 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

1. ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 

 

Σήµερα Πέµπτη 1 Σεπτεµβρίου 2016 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας και ώρα 

19.00 συνεδρίασε η ∆ηµοτική Επιτροπή ∆ιαβούλευσης ∆ήµου Έδεσσας, ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση µε αριθµό 16.823/22.8.2016 του Προέδρου της, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 76 του Ν. 3852/2010, που είχε κοινοποιηθεί σ’ όλα τα µέλη αυτής 

και είχε δηµοσιευθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, για να συζητήσει και να πάρει 

απόφαση στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόµιµη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα δεκαέξι (16) από 

τα είκοσι εννιά (29) µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.∆ηµήτριος Γιάννου ∆ήµαρχος – Πρόεδρος, 2.Ιωάννης Βαρσαµίδης – 

Σωµατείο Πωλητών Λαϊκών Αγορών Ν. Πέλλας «Η Έ∆ΕΣΣΑ», 3. Αργυρώ Ιακωβάκη - 

∆ικηγορικός Σύλλογος Έδεσσας, 4.Ιωάννης Λευθέρης -  Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, 

5.Λάζαρος Τσορµπατζόγλου - Φυσιολατρικός Όµιλος Έδεσσας, 6.Πέτρος 

Πριβαρτιτσάνης -  Κίνηση ∆ηµοτών Έδεσσας «Ίων ∆ραγούµης»,  7.Σοφία Συµεωνίδου - 

Πολιτιστικός – Χορευτικός Σύλλογος Έδεσσας, 8.Αναστάσιος Σεραφείµ – Ραδιολέσχη 

Έδεσσας, 9.Συµεών Σλατίνης – Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων 1ου ΕΠΑΛ Έδεσσας, 

10.Αβραάµ Απάζογλου – Σύλλογος υπαλλήλων ΟΑΕ∆ Κ. & ∆. Μακεδονίας, 11.Γεωργία 
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Κικίδου -  Εθνική Συνοµοσπονδία Ατόµων µε Αναπηρία, 12.Μαρία Αµπατζίδου - 

Πολιτιστικός Σύλλογος για τη διερεύνηση και την προστασία των αρχαιοτήτων στην 

Έδεσσα «Οι Τηµενίδες», 13.∆ηµήτριος Μποζίνης - ∆ηµότης, 14.Ιωάννης Σηµάδης - 

∆ηµότης, 15.Γεώργιος Σεραφείµ -  ∆ηµότης, 16.Γρηγόρης Λιµπάρης - ∆ηµότης.  

 ΑΠΟΝΤΕΣ:  1. Εκπρόσωπος Συλλόγου Γονέων Τριών Τέκνων Επαρχίας Έδεσσας «Οι 

Τρεις Ιεράρχες», 2.Εκπρόσωπος Πολιτιστικού Συλλόγου «Βαρόσι» Έδεσσας, 

3.Εκπρόσωπος Συλλόγου Προστασίας Λίµνης Βεγορίτιδας, 4.Εκπρόσωπος Συλλόγου 

Βιβλιόφιλων Έδεσσας, 5.Εκπρόσωπος Επιµελητηρίου Ν. Πέλλας, 6. Εκπρόσωπος 

Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας-Τµήµα Κεντρικής Μακεδονίας, 7.Εκπρόσωπος 

Πολιτιστικού Συλλόγου Κ. Γραµµατικού «Πατριάρχης Χρύσανθος», 8.Εκπρόσωπος 

Εµπορικού Συλλόγου Έδεσσας, 9.Εκπρόσωπος Συλλόγου Ποντίων Έδεσσας «Ο Άγιος 

Θεόδωρος Γαβράς», 10.Εκπρόσωπος Συλλόγου Προστασίας  Υδρολογικού 

Συστήµατος Εδεσσαίου Ποταµού «νεοSOS», 11.Κωνσταντίνος Νάστος – ∆ηµότης,  

12.Ιγνάτιος Κετζιτζίδης - ∆ηµότης, 13.Πέτρος ∆ραγούµης – ∆ηµότης. 

Ο ∆ηµότης κ. Λάζαρος Τσορµπατζόγλου αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης  άρχισαν να συζητούν τα  θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.    

O ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής  κ. ∆ηµήτριος Γιάννου καλωσόρισε 

τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης τονίζοντας την ιδιαίτερη αξία για την 

συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών δια µέσω των αντιπροσώπων συλλογικών, 

πολιτιστικών κ.α. φορέων του ∆ήµου, στα κέντρα λήψης αποφάσεων για τα ζητήµατα 

του ∆ήµου Έδεσσας. Τόνισε επίσης ότι η βιώσιµη ανάπτυξη του ∆ήµου δεν στηρίζεται 

µόνο στη δράση του οργανισµού αυτοδιοίκησης αλλά και στην κοινωνία που µπορεί 

να συµβάλλει δυναµικά µε ποιοτικές δράσεις και µε προτάσεις, οι οποίες θα ήταν 

προτιµότερο να κατατίθενται ηλεκτρονικά, να γίνεται δηλαδή ηλεκτρονικά η 

διαβούλευση για σοβαρά ζητήµατα του ∆ήµου.   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης,  εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Κατά την παρ.2α του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 η δηµοτική επιτροπή 

διαβούλευσης γνωµοδοτεί στο δηµοτικό συµβούλιο σχετικά µε τα αναπτυξιακά 
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προγράµµατα και τα προγράµµατα δράσης του δήµου, το επιχειρησιακό πρόγραµµα 

και το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου. 

Ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Προϊστάµενο της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, προκειµένου να παρουσιάσει το 

Τεχνικό Πρόγραµµα του έτους 2017 κατά υπηρεσία, να παραθέσει τα συνεχιζόµενα 

έργα και τα έργα που προτείνονται να ενταχθούν, κάνοντας σχετική ανάλυση για την 

αναγκαιότητα εκτέλεσής τους. 

Κατόπιν,  τα µέλη της επιτροπής κ.κ. Συµεών Σλατίνης, Πέτρος Πριβαρτιτσάνης, 

Ιωάννης Λευθέρης, Ιωάννης Σηµάδης, Γρηγόρης Λιµπάρης και Αναστάσιος Σεραφείµ 

έθεσαν ερωτήµατα σχετικά µε το θέµα. 

Στη συνέχεια ο ανωτέρω Προϊστάµενος, ο Αντιδήµαρχος Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. 

Μιχαήλ Σαµλίδης  και ο Πρόεδρος της ∆.Ε.∆. κ. ∆ηµήτριος Γιάννου έδωσαν 

απαντήσεις και απαραίτητες διευκρινίσεις, όσον αφορά το σχέδιο του Τεχνικού 

Προγράµµατος που κοινοποιήθηκε στα µέλη και έχει ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

∆ΑΠΑΝΗΣ  

για το έτος 2017 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:   

1  ''∆ιάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Έδεσσας'' (2016)        10.000,00 ΣΑΤΑ (2016) 

 ΣΥΝΟΛΟ: 10.000,00  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:   

2 «∆ιάφορα ηλεκτρολογικά έργα σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Έδεσσας» (2017)        23.000,00 ΣΑΤΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ: 23.000,00  

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:   

4 "Επένδυση λιµνοδεξαµενής Τ.Κ. Αγ. Φωτεινής" (2015) 123.924,38 ΠΑΑ 2014-2020 

5 "Επαναδιάνοιξη και αξιοποίηση υπάρχουσας αρδευτικής 
γεώτρησης κάµπου Βρυττών"  20.000,00 ΣΑΤΑ (2016) 

 ΣΥΝΟΛΟ: 143.924,38  

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:   

5 "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Σωτήρας" 10.000,00 ΣΑΤΑ 

6 "Επέκταση αρδευτικού δικτύου και συλλεκτήριος αγωγός 
Τ.Κ. Νησίου " 6.000,00 ΣΑΤΑ 

7 "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Ριζαρίου και Πλατάνης" 5.000,00 ΣΑΤΑ 
8 "Επέκταση αρδευτικού δικτύου Παναγίτσας" 10.000,00 ΣΑΤΑ 

9 "∆ιάνοιξη 3ων αρδευτικών γεωτρήσεων στους οικισµούς 
Σωτήρας, Μαργαρίτας και Λύκων" 30.000,00 ΣΑΤΑ 

10 "∆ιάνοιξη 2 αρδευτικών γεωτρήσεων στην Κερασιά" 20.000,00 ΣΑΤΑ 
11 "∆ιάνοιξη αρδευτικής γεώτρησης στην Παναγίτσα" 10,000.00 ΣΑΤΑ 

  ΣΥΝΟΛΟ: 91.000,00   
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ:   

12 "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας ∆ήµου Έδεσσας-
Τ.Κ. Κερασιάς"  140.647,93 ΠΑΑ 2014-2020 

13 "Ανάπλαση Κεντρικού Άξονα Τ.Κ. Άγρα" 447.148,71 ΠΑΑ 2014-2020 

14 "Αρχαιολογικές εργασίες (στα πλαίσια υλοποίησης του 
έργου Ανάπλασης κεντρικού άξονα Άγρα)" 23.321,28 ΠΑΑ 2014-2020 

15 "Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Μεσηµερίου" 483.101,90 ΠΑΑ 2014-2020 

16 "Μεταφορά µονάδας χρόνιας αιµοκάθαρσης Νοσοκοµείου 
Έδεσσας" 200.000,00 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

17 "'Αποκατάσταση τµήµατος οδού Αγ΄. Φωτεινής - 
Ροδοχωρίου" 35.550,00  ΣΑΤΑ (2016) 

18 
"Προσωρινές διαµορφώσεις χώρου πλατείας Ελευθερίας 
για δοκιµαστική λειτουργία κυκλοφοριακών ρυθµίσεων & 
κατασκευή πεζοδροµίων οδού Ικονίου" 

50.000,00 ΣΑΤΑ (2016) 

19 "Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους 
∆.Ε. Βεγορίτιδας" (2016)  10.000,00 ΣΑΤΑ (2016) 

  ΣΥΝΟΛΟ: 1.389.769,82   

ΝΕΑ ΕΡΓΑ:   

20 "Αναβάθµιση πολυχώρου πολιτισµού "Μ. Αλέξανδρος" & 
περιβάλλοντος χώρου" (β' Φάση) 

720.050,11 Π∆Ε 

21 "Στερέωση, συντήρηση και αποκατάσταση οθωµανικού 
τεµένους "Χουνκάρ Τζαµί" στην Έδεσσα" (β' Φάση) 

383.366,17 Π∆Ε 

22 "Αγροτική οδοποιία Σωτήρας" (2017)  7.200,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
23 Αγροτική οδοποιία Μεσηµερίου (2017)  6.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
24 "Αγροτική οδοποιία Περαίας-Γραµµατικού" (2017)  7.200,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
25 "Αγροτική οδοποιία  Άρνισσας" (2017)  7.200,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
26 "Αγροτική οδοποιία Παναγίτσας-Ζέρβης" (2017)  7.200,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
27 "Αγροτική οδοποιία Αγ. Αθανασίου" (2017)  6.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
28 "Αγροτική οδοποιία Φλαµουριάς-Αγ. Φωτεινής" (2017)  7.200,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
29 "Αγροτική οδοποιία Βρυττών, Νησίου" (2017)  10.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
30 "Αγροτική οδοποιία  Κερασιάς, Καρυδιάς" (2017)  12.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
31 "Αγροτική οδοποιία Πλατάνης- Καισαριανών" (2017)  7.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
32 "Αγροτική οδοποιία Άγρα" (2017)  12.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 
33 "Αγροτική οδοποιία Ριζαρίου" (2017)    6.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 

34 "Αγροτική οδοποιία Σµαρέκας, Λόγγου, Κλεισοχωρίου" 
(2017) 12.000,00 Π∆ (Ανταποδοτικά) 

35 "∆ιαµόρφωση- Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. 
Έδεσσας" (2017)        20.000,00 ΣΑΤΑ 

36 "∆ιαµόρφωση - Ανακατασκευή πεζοδροµίων στην ∆.Ε. 
Βεγορίτιδας" (2017)  12.000,00 ΣΑΤΑ 

37 "Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους 
∆.Ε. Έδεσσας" (2017)  10.000,00 ΣΑΤΑ 

38 "Επισκευές - συντηρήσεις σε υπαίθριους κοινοχρ. χώρους 
∆.Ε. Βεγορίτιδας" (2017)  10.000,00 ΣΑΤΑ 

39 "Επισκευή ασφαλτοστρώσεων ∆ήµου Έδεσσας" (2017)  40.000,00  ΣΑΤΑ 

40 '∆ιαµόρφωση πλατείας Ελευθερίας" 50.000,00 ΣΑΤΑ 

41 "Καθαίρεση τµήµατος WC και επισκευή στεγάστρου 2ου 
Γυµνασίου Έδεσσας" 12.000,00 ΣΑΤΑ 

42 "Κατασκευή νέων παιδικών χαρών" 20.000,00 ΣΑΤΑ 

43 "Αποκατάσταση καταστρώµατος και φορέα γέφυρας οδού 
Μεσηµερίου - Φλαµουριάς" 12.000,00 ΣΑΤΑ 

44 "Κατασκευή ιρλανδικής διάβασης στο αγρόκτηµα Ριζαρίου" 5.000,00 ΣΑΤΑ 

45 "Αποκατάσταση ιρλανδικής διάβασης και έργα συλλογής 
οµβρίων στην περιοχή Σµαρέκας Έδεσσας" 12.000,00 ΣΑΤΑ 

46 "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισµό 
Κλησοχωρίου" 10.000,00 ΣΑΤΑ 

47 "∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και πρανών χώρου 
µελλοντικών γηπέδων αντισφαίρισης Κλησοχωρίου" 10.000,00 ΣΑΤΑ 

48 "Κατασκευή τσιµενταύλακα στην Φλαµουριά" 5.000,00 ΣΑΤΑ 

49 "Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πρανών χειµάρρου 
Κερασιάς (Α' Φάση)" 12.000,00 ΣΑΤΑ 

50 "Αποκατάσταση βατότητας περιφερειακού δρόµου Ζέρβης" 10.000,00 ΣΑΤΑ 

51 "∆ιάνοιξη δρόµου εντός οικισµού Κερασιάς " 12.000,00 ΣΑΤΑ 

52 "∆ιορθωτικές παρεµβάσεις στις κολυµβητικές δεξαµενές του 
κλειστού κολυµβητήριου Έδεσσας" 10.000,00 ΣΑΤΑ 
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ΣΥΝΟΛΟ: 
 

1,482,416.28   

 

    

 ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝ. ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ 2017 : 3.140.110,48  

    

 ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ :   

 ΑΠΟ ΣΑΤΑ (υπόλοιπα 2016 + 2017) 511.550,00  

 ΑΠΟ Π.∆.Ε. & ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2.521.560,48  

 ΑΠΟ ΠΟΡΟΥΣ ∆ΗΜΟΥ 107.000,00  

 

Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Έδεσσας 

κάλεσε όλα τα µέλη να εκφέρουν τις απόψεις τους σχετικά µε τις ανάγκες που 

υπάρχουν στην περιοχή και τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν. 

Οι εκπρόσωποι των τοπικών φορέων και οι δηµότες - µέλη της ∆ηµοτικής 

Επιτροπής ∆ιαβούλευσης εξέφρασαν τις απόψεις τους και διατύπωσαν γνώµες επί 

του ανωτέρω θέµατος ως εξής: 

Ο κ. Συµεών Σλατίνης  µέλος της Επιτροπής, επισήµανε ότι συµπεριλαµβάνονται 

στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος, περισσότερα έργα για τις Τοπικές Κοινότητες 

π.χ. έργα αγροτικής οδοποιίας και λιγότερα για την πόλη της Έδεσσας και 

γνωµοδότησε θετικά για το σχέδιο του Τεχνικού προγράµµατος έτους 2017.  

Ο κ. Αβραάµ Απάζογλου  µέλος της Επιτροπής, πρότεινε να συµπεριληφθεί 

στο δεύτερο κύκλο κατανοµής – εγκατάστασης των παράτυπων µεταναστών χώρος 

φιλοξενίας κατάλληλος π.χ. διαθέσιµα στρατόπεδα, δεδοµένου ότι θα προσθέσει 

ποικιλοτρόπως στη µεταφορά 1 εκατ. ευρώ το χρόνο, τουλάχιστον στην πόλη µας.  

Ο κ. Γεώργιος Σεραφείµ  µέλος της Επιτροπής, πρότεινε να εκτελεσθούν τα 

παρακάτω έργα το έτος 2017: 

 1. Μικρό αρδευτικό έργο στην περιοχή ΓΚΟΡΑΝΤΣΚΟ. Ένα σκαλοπάτι πριν την 

Έδεσσα. Χωράφια που βρίσκονται κάτω από το φρύδι και τον παραλιακό και 

βρίσκονται ανάµεσα σε 5 βασικούς καταρράκτες, µε µειωµένο αρχικά δικαίωµα 

άρδευσης και µάλιστα όλο το χρόνο. Είναι γνωστή η προσπάθεια λύσης του θέµατος 

µε την από 1.9.2013 (αριθµ. πρωτ. 2478/2.9.2013) πρότασής µας για την ευρύτερη 

περιοχή, για ένταξη της περιοχής στα Ευρωπαϊκά προγράµµατα, την οποία σας 

συν/λούµε. 

Η περιοχή αρδευτικά, προσωρινά υποτίθεται ότι εξυπηρετείται ΜΟΝΟ τη θερινή  

περίοδο (Μάιο – Σεπτέµβριο) από µικρή υπόγεια κάθετη, προβληµατική (λανθασµένη 
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σύνδεση) διακλάδωση σωλήνα ΤΟΕΒ Εδεσσαίου, ψηλά στο ύψος του καταρράκτη. Το 

έργο από την κατασκευή του ήταν και είναι προβληµατικό, άλλοτε έχει, άλλοτε δεν έχει 

νερό. Και είναι στις διαθέσας του ΤΟΕΒ. Ο ΤΟΕΒ αρδεύει και εξυπηρετεί 100/δες 

στρέµµατα µε απεριόριστες ποσότητες τα οπωροφόρα των πλαγιών Κλεισοχωρίου 

και µέχρι Ριζαρίου (παράλληλα και κάτω τη Γραµµή του τραίνου). ΟΙ ανάγκες 

άρδευσής των είναι εποχιακές, (οπωροκαλλιέργειες) σε αντίθεση µε τα κτήµατα των 

ενδιαφεροµένων πολιτών σας, της Έδεσσας, που οι καλλιέργειες αφορούν 

µικρόκηπους ζαρζαβατικών και µάλιστα κάτω και παράπλευρα, από όπου ρέουν 

τεράστιες – απεριόριστες ποσότητες νερών. 

Καλόν είναι να ληφθούν υπόψη εκτός των άλλων και οι µαρτυρίες των κ.κ. 

Ινδου Τρύφωνα, Αναστασίου Τάσκου, Βοσνάκη ∆ηµητρίου. 

2. Ο επικοινωνιακός αγροτικός δρόµος, αποκλείστηκε, καταπατήθηκε από 

τους κληρονόµους Στόικου Λάζαρου  και δεν λειτουργεί. Βρίσκεται σε απόσταση 20 

µέτρων από την Εθνική οδό Αριδαίας,  8ης Οκτωβρίου. Μα στέρησαν το δικαίωµα 

διέλευσης τοποθετώντας µάλιστα και συρµατοπλέγµατα. Κατά την κατασκευή (2005) 

του κεντρικού αποχετευτικού δικτύου – αγωγού από τον εργολάβο του ∆ήµου έγινε η 

αρχή, κατεστράφη ο δρόµος από τον οποίο εξυπηρετούντο οι ιδιοκτήτες, από παλιά 

επί αιώνες. Έχουν αποκλειστεί οι ιδιοκτησίες ΣΛΙΜΠΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥΥ, Νο 2350 2349 4 

στρεµµάτων, ΜΗΤΣΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ Νο 2348 4 στρεµ. και ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 

(πρώην ΣΚΙΠΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ) Νο 2353 3 στρεµ. Υποβάλλονται φωτοαντίγραφα 

δήλωσης του Κτηµατολογίου για τον δρόµο, σχετικός χάρτης και παράβολο 35 €. 

3. Οριστική ρύθµιση των αποκλεισµένων οικοδοµών – περιουσιών κέντρου 

πόλης και µείωσης της αξίας (από το έτος 1983) – Τµήµατος της οδού  Περδίκα (που 

κατάντησε διάδροµος ή ατραπός και που αρχίζει από τη γωνία ΓΕΣΚΟΥ µέχρι 

καφετέρια ¨Εν πλω¨) βόρεια του οικοπέδου του πρώην Γυµνασίου και σηµερινού 

πάρκου της 25ης Μαρτίου. Ενώ η διαδροµή προς το Πολιτιστικό του ∆ήµου, κάτωθεν 

της κεντρικής οδού έχει διαµορφωθεί, προς όφελος των πολιτών, εµείς σε αντίθεση 

έχουµε αγνοηθεί από το έτος 1983 - Υποτίθεται ότι είµαστε και στο κέντρο πόλης και 

είµαστε ισότιµοι πολίτες. (Για το θέµα αυτό ακολουθεί σε εύθετο χρόνο 

εµπεριστατωµένη χωριστή λε[λεπτοµερής αναφορά).  

 Ο κ. Αναστάσιος Σεραφείµ µέλος της Επιτροπής, ανέφερε πως διαπίστωσε ότι 

το σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος είναι αντιγραφή του περσινού και δεν έχουν 

υλοποιηθεί τα περσινά έργα. Επίσης, διαπίστωσε ότι είναι ψίχουλα τα έργα για τα 

χωριά  και πρότεινε να ασφαλτοστρωθεί κοµµάτι 2χλµ.του κεντρικού δρόµου του 
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οικισµού Κ. Γραµµατικού. Ανέφερε ότι δεν είναι σωστό να γίνουν έργα στην Έδεσσα µε  

χρήµατα από τον Τ.ΑΠ., αλλά πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση έργων στα 

χωριά που διέρχεται ο αγωγός. Επίσης, πρότεινε τα έργα αγροτικής οδοποιίας να 

γίνονται ξεχωριστά για το κάθε χωριό  για να είναι ξεκάθαρο το ποσό που δαπανείται 

για το κάθε χωριό. 

 Ο κ. Ιωάννης Σηµάδης µέλος της Επιτροπής, πρότεινε να αντικατασταθούν τα 

κάγκελα στη γέφυρα κοντά στη µονή της Αγ. Τριάδας. Επίσης, ανέφερε ότι πρέπει να 

αναζητηθεί από όλους το Ε9 για να χρεώνονται τα δηµοτικά τέλη για όλα τα 

αγροτεµάχια   που έχουν στην κυριότητά τους.  

Ο κ. Γρηγόρης Λιµπάρης µέλος της Επιτροπής, ανέφερε ότι είναι σύµφωνος µε 

όλα τα έργα που συµπεριλαµβάνονται στο σχέδιο του Τεχνικού Προγράµµατος και 

πρότεινε να γίνονται µε καλύτερο τρόπο τα έργα της αγροτικής οδοποιίας για να µη 

χρειάζονται συχνά συντηρήσεις. Επίσης, πρότεινε να ζητήσει ο ∆ήµος από τους 

ιδιοκτήτες να καθαρίζουν τις ιδιοκτησίες τους π.χ. από χόρτα, για να αποφευχθούν 

πολλά προβλήµατα.   

Η κα Γεωργία Κικίδου µέλος της Επιτροπής, ανέφερε ότι πρέπει να 

κατασκευαστεί ράµπα στο ∆ηµαρχείο για να µπορούν και τα άτοµα µε αναπηρίες να 

επισκέπτονται τον ∆ήµαρχο. Ανέφερε ότι στόχος του συλλόγου της είναι να είναι οι 

ανάπηροι ανεξάρτητοι και να µη χρειάζονται τη βοήθεια άλλων. Επίσης, προτείνει να 

κατασκευασθεί στέγη αυτόνοµης διαβίωσης για τα άτοµα µε αναπηρία στο οικόπεδο 

που έχει παραχωρηθεί στο σύλλογο, απέναντι από το γηροκοµείο.  

Ο κ. Βασίλειος ∆ηµητριάδης επικεφαλής της ∆ηµοτικής παράταξης «Φυσάει 

κόντρα¨, ανέφερε ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των ανθρώπων και πρέπει ο 

κόσµος να πάρει πρωτοβουλίες. Η παράταξή του πιστεύει ότι πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε έργα τουριστικής αξιοποίησης, άρδευσης και αγροτικής οδοποιίας. 

Να βρεθεί τρόπος για τη συγκράτηση των νερών έτσι ώστε να λυθεί το πρόβληµα της 

άρδευσης. Να γίνονται έργα πιο µόνιµα στην αγροτική οδοποιία και τα έργα να 

γίνονται ύστερα από διαβούλευση, γιατί είναι ανταποδοτικά.    

Η κα Μαρία Αµπατζίδου µέλος της Επιτροπής, πρότεινε να τοποθετηθεί 

¨τετράγωνο πετράκι¨ στο δρόµο Πλατάνης – Καισαρειανών, για τη µείωση της 

ταχύτητας,  γιατί είναι ευθεία και περνάνε τα αυτοκίνητα µε 100 χλµ/ώρα.   

Κατόπιν των ανωτέρω, ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της ∆.Ε.∆. κ. Γιάννου, 

ανέφερε ότι οι ανωτέρω γνώµες και απόψεις θα προωθηθούν στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο το οποίο είναι αρµόδιο να αποφασίσει για την ψήφιση και έγκριση του 
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Τεχνικού Προγράµµατος κατά το άρθρο 208 του Ν.3463/2006 σε συνδυασµό µε το 

άρθρο 65 του Ν.3852/2010.  

Μετά το τέλος της συνεδρίασης συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο, 

αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο, υπογράφεται από τον ίδιο και από 

τα µέλη της ∆ηµοτικής Επιτροπής ∆ιαβούλευσης. 

Το παρόν απόσπασµα πρακτικού πήρε αριθµό 1/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως 

           

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆.Ε.∆. 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

Ακριβές Απόσπασµα 

Έδεσσα  5.9.2015 
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