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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  211/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ 

ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ  

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Αυγούστου 2015 και ώρα 20.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 22.595/27-8-2015 

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 21 από  τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης  

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Γιώγας ∆ηµήτριος 14 Πέτκος Χρήστος  
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4 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ρυσάφης Αντώνιος 

5 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ίου Αναστάσιος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  

7 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κούκος Γεώργιος 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μάρκου ∆ιονύσιος   

                                 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Ζδρου Αικατερίνη 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Σαµλίδης Μιχαήλ 

3 Βερικούκης Χρήστος 6 Φουνταλής Μιχαήλ 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση µετά τη συζήτηση του 18ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

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. Βρυτών κ. Τζαβέλλας Θωµάς  

β.  Νησίου κ. Τσαπκίνης Χρήστος  

γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος  

δ. Πλατάνης κ. Γεώργιος Μπουρδάνης 

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. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν το 

θέµα. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Με την αριθ. 53/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη 

διευκόλυνση της στάθµευσης των µόνιµων κατοίκων της πόλης που διαµένουν στα 

σηµεία Εφαρµογής Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Σ. Ε. Σ.), αποφασίστηκε η χορήγηση 

κάρτας µόνιµου κατοίκου, µε αντίτιµο το ποσό των εβδοµήντα πέντε ευρώ (75€) ανά 

έτος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή  µε την αριθµ. 113/2015 απόφασή της, αποφάσισε 

οµόφωνα να εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αύξηση του αντιτίµου της 

κάρτας µόνιµων κατοίκων στην περιοχή που εφαρµόζεται η Ελεγχόµενη Στάθµευση, 

στα εκατόν είκοσι ευρώ (120€) το έτος. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, 

ο οποίος εξέθεσε τα παρακάτω: Προτείνω να µην αναπροσαρµοσθεί το τίµηµα της 

κάρτας των µονίµων κατοίκων και να παραµείνει ως έχει. Επειδή για το έτος 2015 δεν 

είχαν εκδοθεί νέες κάρτες, αλλά είχαν παραταθεί οι προηγούµενες, προτείνω να 

ανανεωθούν οι υπάρχουσες κάρτες µε την καταβολή είκοσι πέντε ευρώ (25€) για το 

χρονικό διάστηµα από 1/9/2015 έως 31/12/2015 και εβδοµήντα πέντε ευρώ (75€) για 

το έτος 2016. 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Ιωάννη 

Χατζόγλου και ∆ηµήτριο Ταπαζίδη προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για 

το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

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  

 Α. Τη µη αναπροσαρµογή του τιµήµατος της κάρτας των µόνιµων κατοίκων 

της πόλης που διαµένουν στα σηµεία Εφαρµογής Ελεγχόµενης Στάθµευσης (Σ. Ε. 

Σ.). 

 Β. Την ανανέωση των υπαρχουσών καρτών έως 31/12/2016 µε το τίµηµα του 

ποσού των εκατό ευρώ (100€). 

Γ. Να χορηγούνται οι κάρτες µετά από αυστηρή τήρηση των κριτηρίων και να 

µην χορηγούνται σε ιδιοκτήτες επαγγελµατικής στέγης αλλά µόνο σε µόνιµους 

κατοίκους της περιοχής.  
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∆. Να γίνει επανέλεγχος των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν τα 

προηγούµενα έτη για τη χορήγηση των καρτών. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  211/2015 

 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  7/9/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Γιώγας ∆ηµήτριος,   

∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης Βασίλειος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος Γεώργιος, 

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου ∆ιονύσιος,  

Μουράτογλου Ιωάννης,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος  

Χρήστος,  Ρυσάφης Αντώνιος, Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου 

Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

 - Τµήµα εσόδων & δηµοτικής περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Τµήµα Περιβάλλοντος & Πρασίνου κ. Χ. Τσιµπιλή 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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