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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  147/2017      

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ – ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ – ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΥΛΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

3ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ & 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ» 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουνίου 2017 και ώρα 17.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε σε 

τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 12.913/14.6.2017 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 17 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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6 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Φουνταλής Μιχαήλ  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 ∆ίου Αναστάσιος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ζδρου Αικατερίνη  6 Πέτκος Χρήστος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 7 Σόντρας Ιωάννης  

3 Κούκος Γεώργιος 8 Ταµβίσκου Ευτυχία  

4 Μάρκου ∆ιονύσιος 9 Τσιβόγλου Χρήστος 

5 Πασχάλης Αλέξανδρος 10 Χατζόγλου Ιωάννης 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. 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 κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

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 Προγραµµατισµού κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος έθεσε υπόψη των 

µελών τη µε αριθµ. πρωτ. 13.072/16.6.2017 εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής: 

«Η ∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής Μακεδονίας µε 

την µε αριθ. πρωτ. 3067/07-06-2017 πρόσκλησή της και Κωδικό 050.9a/Α.Π. ΟΠΣ 2074/έκδ. 
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2/0  καλεί τους ∆υνητικούς ∆ικαιούχους µεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ, για υποβολή 

προτάσεων έργων (πράξεων) προκειµένου να ενταχθούν προς χρηµατοδότηση στον 

Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Α «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της 

φτώχειας - ΕΤΠΑ»- ΕΚΤ» ο οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τίτλο: «Κοινωνικές Υποδοµές». 

Οι παρεµβάσεις στον τοµέα των κοινωνικών υποδοµών που µπορούν να 

υλοποιηθούν στο πλαίσιο της δράσης αυτής δύνανται να αφορούν, ενδεικτικά, σε: 

• Στέγη και τροφή (οικοτροφείο) παιδιών ή εφήβων ΑµεΑ, ηλικιωµένων σε 

µειονεκτική κατάσταση 

• Εκπαιδευτική ψυχαγωγία παιδιών µε αναπηρία 

• Προστασία παιδιού και οικογένειας 

• Φιλοξενία παιδιών βρεφονηπιακής ηλικίας που προορίζονται για αναδοχή 

• Υποστηριζόµενη διαβίωση ΑµεΑ 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση µε 

τίτλο «∆ιαµόρφωση Χώρου Ψυχαγωγίας- Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων - Παιδικής  Χαράς 

ΑµεΑ στην Κοινή Αυλή Σχολείου Ειδικής Αγωγής, 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου & Εργαστηρίου 

Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Έδεσσας». Στόχος του έργου είναι η 

διαµόρφωση του χώρου που βρίσκεται εντός των ορίων των ανωτέρω σχολικών µονάδων 

µε σκοπό την εκπαιδευτική ψυχαγωγία και οµαλή συνύπαρξη και κοινωνική ένταξη 

ευπαθών οµάδων ΑΜΕΑ. 

Το Ειδικό ∆ηµοτικό σχολείο είναι το µοναδικό σχολείο στην πόλη της Έδεσσας που 

φιλοξενεί παιδιά ΑΜΕΑ. Οι ιδιαιτερότητές τους περιλαµβάνουν δυσκολίες στην κίνηση, την 

προσέγγιση, την αντίληψη, την επικοινωνία, την προσαρµογή και την ακοή. 

Στο πλαίσιο κοινής χρήσης της αυλής και συνύπαρξης παιδιών µε αναπηρία και 

χωρίς από όλη την πόλη και εκτός ωραρίου λειτουργίας των Σχολείων, οι βασικές αρχές 

σχεδιασµού ακολουθούν τις ειδικές ανάγκες ατόµων ΑΜΕΑ και πρωταρχικό ρόλο στο 

σχεδιασµό παίζουν η άνετη αυτόνοµη προσβασιµότητα από όλους, η απλοποίηση των 

διαδροµών κίνησης και κατάλληλη ευκρινής σήµανση όλων των επιµέρους χώρων και 

δραστηριοτήτων της αυλής, ο ευκολονόητος και προσιτός από όλους εξοπλισµός 

αθλητικών γηπέδων και παιδικής χαράς σχεδιασµένος µε µέριµνα την ανάγκη σωµατικής 

φυσικής άσκησης των ατόµων ΑΜΕΑ αλλά και την αποφυγή κινδύνου από άτοµα µε 

µειωµένη αντίληψη, τη λειτουργική αυτονοµία των επιµέρους δραστηριοτήτων και 

ασφάλεια στη χρήση του υπαίθριου χώρου που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλων των 

χρηστών και θα εµποδίζουν τον αποκλεισµό των µειονεκτούντων, την αισθητική 

αναβάθµιση του χώρου, βιοκλιµατικό σχεδιασµό µε νέες φυτεύσεις και προσαρµογή των 

χώρων σκίασης στον προσανατολισµό της αυλής, αειφορική αντιµετώπιση επιλογής 



 4 

δοµικών υλικών και κατασκευαστικών µεθόδων καθώς και ελαχιστοποίηση, µέσω του 

σχεδιασµού, του κόστους διαχείρισης  και συντήρησης του έργου». 

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 την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της µε αριθ. πρωτ. 3067/07-06-2017 

πρόσκλησης της ∆ιαχειριστικής Αρχής του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Κεντρικής 

Μακεδονίας, µε τίτλο «∆ιαµόρφωση Χώρου Ψυχαγωγίας- Υπαίθριων ∆ραστηριοτήτων - 

Παιδικής  Χαράς ΑµεΑ στην Κοινή Αυλή Σχολείου Ειδικής Αγωγής, 3ου ∆ηµοτικού Σχολείου 

& Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης Έδεσσας»,  

προκειµένου να ενταχθεί προς χρηµατοδότηση στον Άξονα Προτεραιότητας ΑΞ09Α 

«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέµηση της φτώχειας - ΕΤΠΑ»- ΕΚΤ» ο 

οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης µε τίτλο: 

«Κοινωνικές Υποδοµές». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  147/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  23.6.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος,  Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,   

Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ.   

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- ∆/νση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονοµικής 

ανάπτυξης κα Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού κ.  ∆. Ταπαζίδη 


