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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  277/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

36. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

2014-2020 (Π.Α.Α. 2014-2020) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΚΔΟΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»  

 

 Σήμερα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 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. 16.681/21.9.2018 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 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Ρυσάφης Αντώνιος 
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4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σαμλίδης Μιχαήλ 

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Ταμβίσκου Ευτυχία  

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ζδρου Αικατερίνη  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 5 Μουράτογλου Ιωάννης 

3 Κούκος Γεώργιος 6 Ταπαζίδης Δημήτριος 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Ταπαζίδης προσήλθε στη συνεδρίαση 

κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση αν και προσκλήθηκε νόμιμα δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της 

Δημοτικής Κοινότητας 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. Άγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραμπάσης 

γ. Άρνισσας κ. Κυριάκος Χατζηγεωργούδης 

δ. Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της 

Τοπικής Κοινότητας Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας για τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 
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γ. Ριζαρίου κ. Κων/νος Δημητριάδης 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 36ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών τη με αριθμ. πρωτ. 16436/18.9.2018 εισήγηση της Δ/νσης 

Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, 

η οποία έχει ως εξής: 

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την με αριθ. πρωτ. 8750 / 

12-04-2018 πρόσκληση του, καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους μεταξύ των οποίων και 

οι Ο.Τ.Α. για υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) προκειμένου να ενταχθούν προς 

χρηματοδότηση στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 

για Παρεμβάσεις Δημοσίου Χαρακτήρα στην Π.Ε. Πέλλας», Υπομέτρο 19.2 «Στήριξη 

Υλοποίησης Δράσεων των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD / Leader), Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών 

σε αγροτικές περιοχές», του ΠΑΑ 2014 – 2020.  

Η πρόσκληση αφορά σε χρηματοδότηση πράξεων δημόσιου χαρακτήρα που 

συμβάλουν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στην εξυπηρέτηση και στη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού και στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας, 

για την επίτευξη των στόχων της εγκεκριμένης τοπικής στρατηγικής. Οι εν λόγω 

παρεμβάσεις παρέχονται δωρεάν στο ευρύ κοινό, ή η όποια χρηματοδοτική 

συνεισφορά από το κοινό καλύπτει μέρος μόνο του πραγματικού κόστους της 

δραστηριότητας, δεν μεταβάλλει τον μη οικονομικό της χαρακτήρα και δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ως αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία. 

Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση 

χρηματοδότησης Πράξης στην Υποδράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και 

επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών 
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τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 

μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια κ.λπ.) 

(κωδικός ΟΠΣΑΑ 19.2.5.1_1 / M2999008), με τίτλο «Έκδοση Ιστορικού Λευκώματος με 

τίτλο: Οι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Έδεσσας».  

Το έργο αφορά στην αποτύπωση της ιστορικής εξέλιξης των παραδοσιακών 

οικισμών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Έδεσσας, διατρέχοντας όλο το ιστορικό 

φάσμα, με έμφαση στις περιόδους και στα γεγονότα εκείνα που άφησαν το στίγμα 

τους σε τοπικό επίπεδο και αποτελούν  "ορόσημα" στη διαμόρφωση του παρελθόντος 

και του μέλλοντος.  

Στην έκδοση θα συμπεριληφθούν σπάνια αρχειακά τεκμήρια, ενώ θα 

αξιοποιηθεί η υπάρχουσα βιβλιογραφία, καθώς και τεκμήρια από τοπικές συλλογές, 

μαρτυρίες κ.λπ. Επίσης θα περιλαμβάνονται σύγχρονες φωτογραφικές λήψεις 

μνημείων, αρχαιολογικών τόπων, κ.ά. σημείων ειδικού ενδιαφέροντος. Για την 

πληρέστερη δε τεκμηρίωση του έργου θα υπάρχει η συνδρομή μεγάλων μουσείων και 

ιδρυμάτων της χώρας και βέβαια συνεργασία με τους τοπικούς πολιτιστικούς φορείς. 

Γενικά, στόχος της έκδοσης είναι η ανάδειξη της τοπικής ιστορίας καθώς και 

των συνεκτικών αναφορών που απορρέουν από την κοινή πολιτιστική και ιστορική 

εξέλιξη.  

Την έρευνα και συγγραφή θα αναλάβει καταξιωμένη επιστημονική ομάδα με 

εμπειρία στο εν λόγω γνωστικό πεδίο. 

Η έκδοση θα είναι δίγλωσση (ελληνικά, με αγγλική περίληψη 30% σε κοινή 

εκτύπωση), προκειμένου να καλύπτει τις ανάγκες εθιμοτυπίας του δήμου. 

Η εν λόγω παρέμβαση αναμένεται να συμβάλλει στη δημιουργία πνευματικής 

παρακαταθήκης προς τις νέες γενιές, καθώς πρόκειται για μια αξιόλογη προσφορά 

πολιτισμού. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται: 

Να αποφασίσει για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο 

Έδεσσας στο Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD 

/ LEADER) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 για Παρεμβάσεις 

Δημοσίου Χαρακτήρα στην Π.Ε. Πέλλας» με τίτλο «Έκδοση Ιστορικού Λευκώματος με 

τίτλο: Οι Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση 
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με αριθ. Πρωτ. 8750 / 12-04-2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων». 

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  ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από τον Δήμο Έδεσσας στο 

Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 

του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 για Παρεμβάσεις Δημοσίου 

Χαρακτήρα στην Π.Ε. Πέλλας» με τίτλο «Έκδοση Ιστορικού Λευκώματος με τίτλο: Οι 

Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Έδεσσας» ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση με αριθ. 

Πρωτ. 8750 / 12-04-2018 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  277/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  4.10.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη,  

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαμπρόπουλος 

 Κωνσταντίνος,  Παρθενόπουλος Γεώργιος,  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:  

- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Τ.Υ., Πολεοδομίας και Προγραμματισμού  Χ. Βερικούκη 

 


