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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΜΑΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 152/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  “  FLORA   &    FAUNA     ENVIRONMENTAL   
EXPERIENCES  ”  ΚΑΙ  ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ  “  WILD  .  NATU  ”  ΣΤΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ  ΤΟΥ   
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ    INTERREG  ,  ΙΡΑ-  CBC   
«ΕΛΛΑΔΑ  –  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020», 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 303263/MA7724/10-12-2016 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 3971-F2.

Σήμερα  Παρασκευή  29  Μαΐου  2020  και  ώρα  14:00  μ.μ.  με  15:00  μ.μ. 
συνεδρίασε δια περιφοράς και σε εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 10 του Π.Ν.Π. 
55/Α΄/11-3-2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 
εμφάνισης  του  κορωνοϊού  COVID-19 και  της  ανάγκης  περιορισμού  της  διάδοσής 
του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη πρόσκληση 
αριθ. πρωτ. 6.329/28-5-2020 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη 
αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 
(ΦΕΚ  Α΄133)  και  είχε  δημοσιευθεί  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να 
συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

  Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,

4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 
μέλος,

5. Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ. 
μέλος).

1. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 
3. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος.

      Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται  θέματα που 
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
        Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να κριθούν ως 
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κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 

1. Υποβολή  πρότασης  με  τίτλο  “FLORA &  FAUNA ENVIRONMENTAL 
EXPERIENCES”  και  ακρωνύμιο  “WILD.NATU”  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος 
διασυνοριακής  συνεργασίας  INTERREG,  ΙΡΑ-CBC «ΕΛΛΑΔΑ –  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», πρόσκληση 303263/MA7724/10-12-2016 με 
κωδικό 3971-F2.

2. Υποβολή πρότασης με τίτλο “Alternative Thematic Experiences Routes” και 
ακρωνύμιο  “ALTE.ROUTES”  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  διασυνοριακής 
συνεργασίας  INTERREG,  ΙΡΑ-CBC «ΕΛΛΑΔΑ  –  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΒΟΡΕΙΑΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  2014-2020»,  πρόσκληση  303263/MA7724/10-12-2016  με  κωδικό 
3971-F2.

Η Οικονομική Επιτροπή και αφού είδε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  τα  ανωτέρω  θέματα  ως  κατεπείγοντα,  τα  οποία  πρέπει  να  συζητηθούν 
σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 
133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις, διότι η προθεσμία υποβολής λήγει στις 
29.5.2020 και το τελικό περιεχόμενο των παραπάνω δύο προτάσεων διαμορφώθηκε 
στις 25.5.2020.
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. πρωτ. 6.148/26-5-2020  έγγραφο 
του Αντιδημάρχου Παιδείας , Πολιτισμού και  Αθλητισμού , Διοικητικής Λειτουργίας 
και  Εξυπηρέτησης  του  Πολίτη  και    Προγραμματισμού   του  Δήμου,  το  οποίο 
αναφέρει τα ακόλουθα:

      Η Διαχειριστική Αρχή των Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας με  
την με αριθ. πρωτ. 303263/MA7724/10.12.2016 πρόσκλησή της και Κωδικό 3971-F2,  
όπως  αυτή  τροποποιήθηκε  και  ισχύει  με  το  υπ.αριθμ.300877/ΜΑ1891/07.04.2020  
έγγραφο της ίδιας αρχής, καλεί τους Δυνητικούς Δικαιούχους, μεταξύ των οποίων και οι  
ΟΤΑ,  για υποβολή  προτάσεων  πράξεων  στο  πρόγραμμα  διασυνοριακής  συνεργασίας  
«Ελλάδα –  Δημοκρατία  της  Βόρειας  Μακεδονίας  ΙΡΑ  CBC»  όπως  αναφέρονται  στην  
οικεία  πρόσκληση  & συγχρηματοδοτούνται  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  & Εθνικούς  
Πόρους. 

      Στο πλαίσιο της παραπάνω πρόσκλησης προτείνεται  να υποβληθεί πρόταση από  
κοινού με εταίρους το Δήμο Μογκίλα, το Δήμο Έδεσσας, το Φορέα Διαχείρισης Βόρα-
Βέρμιο-Πάικο και  το Δήμο Καβαντάρτσι  με τίτλο «Flora &  Fauna Environmental 
Experiences»  (ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ  ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΓΡΙΑΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ & ΠΑΝΙΔΑΣ)  και  ακρωνύμιο «WILD.NATU», στον 
άξονα  προτεραιότητας  1:  «Ανάπτυξη  και  Υποστήριξη  της  Τοπικής  Οικονομίας.  
Ενθάρρυνση του τουρισμού και  της πολιτιστικής και  φυσικής κληρονομιάς»  και  στον  
Ειδικό  Στόχο  1.3  «Βελτίωση  της  ελκυστικότητας  και  προώθηση  του  τουρισμού  στη  
διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της απασχόλησης στον τουρισμό». 

       Σκοπός  της  πρότασης  είναι  να υποστηρίξει  τη  διασυνοριακή  συνεργασία,  να  
αναδείξει τη σημασία των εμπειριών των τουριστών στην τοπική οικονομία γενικά αλλά  
και  στην  ενίσχυση  της  απασχόλησης.  Στόχος  είναι  η  ανάπτυξη  των  διασυνοριακών  
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διαδρομών φυσικής κληρονομιάς με άξονα την εναλλακτική τουριστική δραστηριότητα  
που  βασίζεται  δομημένα πάνω  στην  χλωρίδα και  την  πανίδα πάνω  στον  άξονα της  
Αρχαίας Εγνατίας Οδού.

       Ενδεικτικές δράσεις του έργου είναι η δημιουργία ενός επισκέψιμου χώρου ως  
Οικοτουριστικό  -  Περιβαλλοντικό  Κέντρο  Ανάδειξης  και  Προστασίας  Βόρα-Βερμίου-
Πάικου  στην  περιοχή  της  Καρυδιάς  με  δράσεις  προβολής  –  προώθησης  των  
εναλλακτικών εμπειριών τουρισμού πάνω στην άγρια χλωρίδα και πανίδα. Παράλληλα  
θα δημιουργηθεί  ένας  ακόμη επισκέψιμος χώρος στο φυλάκιο  Καλογερίτσας  (σημείο  
θέας) με ένα περιβαλλοντικό-τουριστικό μονοπάτι που αποτελεί στοιχείο προστιθέμενης  
αξίας  στον εναλλακτικό τουρισμό. Έμφαση θα δοθεί στις παιδικές - νεανικές ομάδες  
πληθυσμού και στη δυνατότητα κατανόησης των περιβαλλοντικών πόρων και αξιών με  
βιωματικό τρόπο και  η επαφή με την άγρια φύση για την καλύτερη κατανόηση της  
σημασίας  και  της  λειτουργίας  της  στις  καθημερινές  αγροτουριστικές  ασχολίες  των  
κατοίκων  (κερασοκαλλιέργεια,  κτηνοτροφία,  παραγωγή  προϊόντων  μικρής  κλίμακας,  
οικοτεχνία)

       Επίσης  στο  πλαίσιο  του  έργου  περιλαμβάνονται  δράσεις  πληροφόρησης  και  
δημοσιότητας,  συνέδριο  –  σεμινάριο,  παρουσίαση  σε  εκθέσεις,  οργάνωση  ταξιδιών  
εξοικείωσης, ηλεκτρονική δικτύωση.

       Επικεφαλής εταίρος (Lead Partner) του προτεινόμενου έργου στο εταιρικό σχήμα θα  
είναι ο Δήμος Μογκίλα.

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει για:

Την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  από  κοινού  με  εταίρους  το  Δήμο  Μογκίλα  
(επικεφαλής εταίρος), το Δήμο Έδεσσας, το Φορέα Διαχείρισης Βόρα-Βέρμιο-Πάικο και  
το  Δήμο  Καβαντάρτσι  με  τίτλο  «Flora &  Fauna Environmental Experiences» 
(Περιβαλλοντικές Εναλλακτικές Θεματικές Διαδρομές Εμπειρίας Άγριας Χλωρίδας και  
Πανίδας)  και  ακρωνύμιο «WILD.NATU», στον άξονα προτεραιότητας 1: «Ανάπτυξη και  
Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας.  Ενθάρρυνση του τουρισμού και  της πολιτιστικής  
και φυσικής κληρονομιάς» και στον Ειδικό Στόχο 1.3 «Βελτίωση της ελκυστικότητας και  
προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή για την ενίσχυση της απασχόλησης  
στον τουρισμό».
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 6.148/26-5-
2020   έγγραφο  του  Αντιδημάρχου  Παιδείας,  Πολιτισμού  και   Αθλητισμού, 
Διοικητικής Λειτουργίας και Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και   Προγραμματισμού  του 
Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» » όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και συμπληρώθηκε με την παρ.2 του αρ.117 
του ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των 
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Την  υποβολή  πρότασης  χρηματοδότησης  από  κοινού  με  εταίρους  το  Δήμο 
Μογκίλα  (επικεφαλής  εταίρος),  το  Δήμο  Έδεσσας,  το  Φορέα  Διαχείρισης  Βόρα-
Βέρμιο-Πάικο και  το  Δήμο Καβαντάρτσι  με τίτλο «Flora &  Fauna Environmental 
Experiences» (Περιβαλλοντικές Εναλλακτικές Θεματικές Διαδρομές Εμπειρίας Άγριας 
Χλωρίδας και Πανίδας) και ακρωνύμιο «WILD.NATU», στον άξονα προτεραιότητας 1: 
«Ανάπτυξη και Υποστήριξη της Τοπικής Οικονομίας. Ενθάρρυνση του τουρισμού και 
της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς» και στον Ειδικό Στόχο 1.3 «Βελτίωση της 
ελκυστικότητας  και  προώθηση  του  τουρισμού  στη  διασυνοριακή  περιοχή  για  την 
ενίσχυση της απασχόλησης στον τουρισμό».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής απέχει από την ψηφοφορία για τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Μιχάλης  Σαμλίδης 
μειοψηφεί.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
15:00 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 152/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 1-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης, Ιωάννης  Τσεπκεντζής, 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Λειτουργίας και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και Προγραμματισμού  κ. Αλέξανδρο Πασχάλη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενος Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής.
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