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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 52/2018     

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

12. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΡΑΞΗΣ «INTERACTIVE AND VIRTUAL PRESENTATION OF CULTURAL HERITAGE & CINEMA” 

ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “CINECULTURE”   

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 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. 4.136/22.2.2018 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 21 από  τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πέτκος Χρήστος  

2 Βερικούκης Χρήστος 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Δασκάλου Χρήστος  14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Δημητριάδης Βασίλειος 15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Δίου Αναστάσιος 16 Ταμβίσκου Ευτυχία  
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6 Ζδρου Αικατερίνη  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Μουράτογλου Ιωάννης  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Πασχάλης Αλέξανδρος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Γιώγας Δημήτριος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Κούκος Γεώργιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 6 Μάρκου Διονύσιος 

 

Ο Δήμαρχος Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα o Πρόεδρος της Δ.Κ. Έδεσσας για τα 

θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, 

όμως δεν παραβρέθηκε. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι εξής Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων: 

α. Άγρα  Θεόφιλος Καραμπάσης 

β. Παναγίτσας  Γεώργιος Παπαδόπουλος 

γ. Ριζαρίου  Κων/νος Δημητριάδης. 

Επίσης, στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραμματικού  Νικόλαος Μούκας.  

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 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 4084/21.2.2018 εισήγηση της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 
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«Ο Δήμος Έδεσσας με την απόφαση 96/2016 Δημοτικού Συμβουλίου κατέθεσε 

πρόταση χρηματοδότησης πράξης με τίτλο “Interactive and virtual presentation of 

cultural heritage & cinema” και ακρωνύμιο “CINECULTURE” στον άξονα 

προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη και υποστήριξη της τοπικής οικονομίας» και στον Ειδικό 

Στόχο 1.3 “Βελτίωση της ελκυστικότητας και προώθηση του τουρισμού στη 

διασυνοριακή περιοχή για την αύξηση της απασχόλησης στον τουρισμό». 

 Στην πρόταση η οποία και εγκρίθηκε εταίροι είναι ο Δήμος Έδεσσας και η 

ΔΗΚΕΔΕ από ελληνικής πλευράς και ο Δήμος Μπίτολα (Bitola) και τη μη κυβερνητική 

οργάνωση (NGO) GRIN LIST που ασχολείται με την ανάπτυξη του τουρισμού, τον 

πολιτισμό και το περιβάλλον από την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας, με επικεφαλής εταίρο το Δήμο Έδεσσας. 

Οι δράσεις που περιλαμβάνει η πρόταση αφορά σε: 

 Εφαρμογή εικονικής περιήγησης (virtual tour) σε σημεία τουριστικού 

ενδιαφέροντος. Η πλατφόρμα εικονικής περιήγησης (interactive online 

platform) θα είναι διαθέσιμη για κινητά τηλέφωνα, tablet και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και με τη βοήθεια ηλεκτρονικών χαρτών θα δίνει πληροφορίες για 

αξιοθέατα της περιοχής ενδιαφέροντος, αλλά και οτιδήποτε αφορά τον 

επισκέπτη (ξενοδοχεία, εστιατόρια κλπ). Ο επισκέπτης της πλατφόρμας θα έχει τη 

δυνατότητα περιήγησης μέσω πανοραμικών βίντεο λήψεων 360 μοιρών, αλλά 

και διαβαθμισμένων πληροφοριών. Επίσης, για την περιοχή του Βαροσίου 

προβλέπεται η δημιουργία διαδραστικού λογισμικού εικονικής περιήγησης  

(virtual reality). Με την συγκεκριμένη εφαρμογή ο χρήστης θα έχει την 

δυνατότητα να περιηγηθεί στους δρόμους και τα σοκάκια του Βαροσίου και να 

δει πως ήταν πριν 70 χρόνια, όπως επίσης και να δει το εσωτερικό δύο (2) 

κτηρίων σε επίπεδα φώτορεαλισμού με έγχρωμη εικόνα. Ακόμη, ο χρήστης θα 

έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει μια προκαθορισμένη περιήγηση στον 

εσωτερικό χώρο του κτηρίου σε μορφή βίντεο, όπως επίσης και την επιλογή της 

χρήσης 3D γυαλιών (3D glasses). Τα φωτορεαλιστικά μοντέλα που θα 

δημιουργηθούν θα είναι βασισμένα στις αρχιτεκτονικές μελέτες, το φωτογραφικό 

υλικό και σχέδια που υπάρχουν, αλλά και την κατάσταση των σωζόμενων οικιών 

του Βαροσίου.  

 Προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού προβολής και δημιουργία video 

παρουσίασης για το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της περιοχής, το νερό, με στόχο 

τη δημιουργία ενός ακόμη επισκέψιμου χώρου στην περιοχή των Μύλων της 

Έδεσσας. 
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 Προμήθεια εξοπλισμού προβολής και επίπλωσης του θερινού κινηματογράφου 

στην περιοχή των Μύλων. 

 Δράσεις προβολής και δημοσιότητας. 

 

Αντίστοιχες δράσεις θα γίνουν και για την περιοχή της πόλης Bitola. 

 Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης και την επιλογή της 

πράξης προς χρηματοδότηση από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του 

Προγράμματος στις 6 Απριλίου 2017, ακολούθησε συνεργασία με την Κοινή Τεχνική 

Γραμματεία με τελικό αποτέλεσμα την μερική τροποποίηση της πρότασης και τη μείωση 

του αρχικά υποβληθέντος προϋπολογισμού. Μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις 

26-01-2018 γνωστοποιήθηκε το τελικό αντικείμενο της πράξης που θα χρηματοδοτηθεί 

με την υποχρέωση να υποβληθούν επικαιροποιημένα σχετικά έγγραφα μεταξύ των 

οποίων και Αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των εταίρων. 

 Προκειμένου να σηματοδοτηθεί η έναρξη υλοποίησης της Πράξης με  τίτλο 

“Interactive and virtual presentation of cultural heritage & cinema” και ακρωνύμιο 

“CINECULTURE”  καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει εκ νέου: 

Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην υλοποίηση της Πράξης “Interactive and virtual 

presentation of cultural heritage & cinema” και ακρωνύμιο “CINECULTURE”  με 

εταίρους τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., το Δήμο Μπίτολα (BITOLA) και τη μη κυβερνητική οργάνωση 

GRIN LIST (NGO) με συνολικό προϋπολογισμό Πράξης 569.264,00 ευρώ (€) και 

προϋπολογισμό για το Δήμο Έδεσσας 258.190,00 ευρώ (€)». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο Δημητριάδη, 

προκειμένου να θέσει ερωτήσεις για το θέμα, τις οποίες απάντησε ο Προϊστάμενος της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 

ανάπτυξης Δημήτριος Μεταξάς όπως αναλυτικά αναφέρονται στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Τη συμμετοχή του Δήμου Έδεσσας στην υλοποίηση της Πράξης “Interactive 

and virtual presentation of cultural heritage & cinema” και ακρωνύμιο “CINECULTURE”  

με εταίρους τη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., το Δήμο Μπίτολα (BITOLA) και τη μη κυβερνητική οργάνωση 
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GRIN LIST (NGO) με συνολικό προϋπολογισμό Πράξης 569.264,00 ευρώ (€) και 

προϋπολογισμό για το Δήμο Έδεσσας 258.190,00 ευρώ (€). 

Η Δημοτική Σύμβουλος Ευτυχία Ταμβίσκου μειοψηφεί με την παραπάνω 

απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  52/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  6.3.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 Βερικούκης Χρήστος,    Δασκάλου Χρήστος,  

Δημητριάδης Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου  

Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος 

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, 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 Τ.Υ. &, Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  Δημήτριο Ταπαζίδη 

 


