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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  95/2016      

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

22. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “OPEN SKY ECO TRAVEL & INFORMATION, EDUCATION 

ACTIONS” ΚΑΙ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “OPEN SKY”  ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 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 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 
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7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

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. 

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 της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 22ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών την από 11.4.2016 εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, 

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

«Η ∆ιαχειριστική Αρχή των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας µε 

την µε αριθ. πρωτ. 302128/MA 5567/ 07-12-2016 πρόσκλησή της και Κωδικό F1 καλεί τους 

∆υνητικούς ∆ικαιούχους µεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ, για υποβολή προτάσεων 

πράξεων στο πρόγραµµα διασυνοριακής συνεργασίας «Ελλάδα – πρώην 

Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας ΙΡΑ» όπως αναφέρονται στην οικεία 

πρόσκληση & συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους. 
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Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται να υποβληθεί πρόταση από 

κοινού µε εταίρους τον ∆ήµο Έδεσσας, την Αερολέσχη Έδεσσας, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ 

Θεσσαλονίκης, τον ∆ήµο Πρίλεπ, τον ∆ήµο Καβαντάρτσι και την Αερολέσχη της Μπίτολα 

µε τίτλο «Open sky eco travel & information, education actions” και ακρωνύµιο 

“OPENSKY” στον άξονα προτεραιότητας 2: «Προστασία του Περιβάλλοντος – 

Μεταφορές» και στον Ειδικό Στόχο 2.1 “Αναβάθµιση δηµόσιων υποδοµών για τη βελτίωση 

του χρόνου οδικού ταξιδιού, την ασφαλή διέλευση των συνόρων και την προώθηση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας προς την πράσινη µετακίνηση».  

Ενδεικτικές δράσεις του έργου για την Έδεσσα είναι η ασφαλτόστρωση του 

Αεροδροµίου της Αερολέσχης Έδεσσας, η οργάνωση συνεδρίου Αεραθλητικού 

Τουρισµού, προώθηση των πράσινων µεταφορών µέσα από οργάνωση συναντήσεων, 

παιχνιδιών-δράσεων για παιδιά σε σχέση µε τον αεραθλητισµό και την πράσινη ενέργεια 

καθώς και εκδόσεων, εκθέσεων για την σηµαντικότητα του αέρα ως ανανεώσιµη πηγής 

ενέργειας για τον άνθρωπο στην διασυνοριακή περιοχή µε συνδυασµένες δράσεις 

συνεδρίων, σεµιναρίων και εκθέσεων. 

Επικεφαλής εταίρος (Lead Beneficiary) του εταιρικού σχήµατος του προτεινόµενου 

έργου θα είναι ο δήµος Καβαντάρτσι της Πρώην Γιουγκοσλαβικής ∆ηµοκρατίας της 

Μακεδονίας. 

Με δεδοµένο το ύψος του προϋπολογισµού για την υλοποίηση της 

ασφαλτόστρωσης του αεροδιαδρόµου (σύµφωνα µε την υφιστάµενη µελέτη) κρίνεται 

απαραίτητο ο ∆ήµος να καλύψει  από ιδίους πόρους το ποσό που δεν µπορεί να 

καλυφθεί από το πρόγραµµα και το οποίο υπολογίζεται σε 250.000 ευρώ». 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Μιχαήλ Φουνταλή καθώς 

κα στον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου, 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  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

Α. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης από κοινού µε εταίρους τον ∆ήµο Έδεσσας, 

την Αερολέσχη Έδεσσας, το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, τον ∆ήµο Πρίλεπ, τον ∆ήµο 

Καβαντάρτσι και την Αερολέσχη της Μπίτολα µε τίτλο «Open sky eco travel & information, 

education actions” και ακρωνύµιο “OPENSKY” στον άξονα προτεραιότητας 2: 

«Προστασία του Περιβάλλοντος – Μεταφορές» και στον Ειδικό Στόχο 2.1 “Αναβάθµιση 

δηµόσιων υποδοµών για τη βελτίωση του χρόνου οδικού ταξιδιού, την ασφαλή διέλευση 
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των συνόρων και την προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας προς την πράσινη 

µετακίνηση», στο πλαίσιο της µε αριθ. πρωτ. 302128/MA 5567/ 07-12-2016 πρόσκλησης 

της ∆ιαχειριστικής Αρχής των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Εδαφικής Συνεργασίας.  

Β. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο κ. ∆ηµήτριο Γιάννου να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη 

ενέργεια απαιτηθεί προκειµένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. 

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μιχαήλ Φουνταλής δεν συµµετείχε στον καταρτισµό και 

τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  95/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  21.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Τµήµα  Προγραµµατισµού & Οργάνωσης κα Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονοµικής ανάπτυξης κ. ∆. Μεταξά 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ.  Ι. Μουράτογλου 


