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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 196/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.  ΣΥΖΗΤΗΣΗ  ΚΑΙ  ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΓΙΑ  ΥΠΟΒΟΛΗ  ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΟ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  &  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΕ ΈΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ 
ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ».

Σήμερα  Δευτέρα  29  Ιουνίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  συνεδρίασε 
κεκλεισμένων των θυρών 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. 8.035/25-6-2020 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 έξι από τα επτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
5.  Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος,
6. Ευάγγελος Θωμάς-Αναπλ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος
2. 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.
            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  κηρύσσει  την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει  να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 
του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

      Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
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έτους 2020.
  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθμ.  πρωτ.  7.672/19-6-2020  έγγραφο  του 
Τμήματος  Προγραμματισμού  και  Οργάνωσης  του  Δήμου,  το  οποίο  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:

         Το  Υπουργείο  Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας  εξέδωσε  την  
ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-2020  Πρόσκληση  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος  
για  την  υποβολή  αιτήσεων  συμμετοχής  στο  Πρόγραμμα  «Εκπόνηση  Τοπικών  
Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ)» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας. 

Με  την  ανωτέρω  πρόσκληση  καλείται  το  σύνολο  των  Πρωτοβάθμιων  Οργανισμών  
Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας (Δήμοι) να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή  
τους στο Πρόγραμμα, υποβάλλοντας Αίτημα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συνημμένη  
Τεχνική Έκθεση. 

Τα αιτήματα εκδήλωσης ενδιαφέροντος των πρωτοβάθμιων ΟΤΑ της Χώρας θα έχουν ως  
επίπεδο αναφοράς τη ΔΕ.

Το Τ.Π.Σ. αποτελεί εργαλείο στρατηγικού και  προληπτικού χαρακτήρα με κοινωνικές,  
οικονομικές,  αλλά  και  οικολογικές  προεκτάσεις,  που  στοχεύουν  στην  ένταξη  των  
οικονομικών  δραστηριοτήτων  επιτυχώς  στο  περιβάλλον,  έχοντας  ως  γνώμονα  την  
ισόρροπη και  βιώσιμη ανάπτυξης  της  περιοχής.  Το εν λόγω έργο χαρακτηρίζεται  ως  
άμεσης προτεραιότητας για το Δήμο και θα συμβάλει στη γενικότερη αναβάθμιση της  
περιοχής, μέσω της ρύθμισης διάφορων ζητημάτων, όπως την οργάνωση των χρήσεων  
γης,  την  προστασία  του  φυσικού  και  πολιτιστικού  περιβάλλοντος,  τη  ρύθμιση  των  
μεταφορικών και λοιπών υποδομών κ.λπ. τόσο στην εντός, όσο και στην εκτός σχεδίου  
περιοχή του Δήμου. Το Τ.Π.Σ. με τις προτάσεις του, αλλά και με τη Στρατηγική Μελέτη  
Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων,  θα  έχει  μεγάλο  αντίκτυπο  στο  Δήμο,  στο  φυσικό,  
κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον του, εξυπηρετώντας σε μέγιστο βαθμό τον εθνικό  
στόχο  για  διαμόρφωση  βιώσιμων  κοινοτήτων.  Με  το  εν  λόγω  έργο  θα  επιτευχθεί  η  
συνολική ρύθμιση των χωρικών ζητημάτων και θα γίνει η εκτίμηση των αναγκών του  
Δήμου  Έδεσσας  σε  κοινωφελείς  εξυπηρετήσεις  και  κοινόχρηστες  χρήσεις  για  τις  
πολεοδομικές  ενότητες  των οικισμών  του  Δήμου,  ενώ παράλληλα,  θα εξεταστούν  τα  
απαραίτητα έργα υποδομών που θα πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να υποστηριχθεί η  
μελλοντική τοπική ανάπτυξη.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει:

Την  υποβολή  αιτήματος  χρηματοδότησης  από  το  Δήμο  Έδεσσας  στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-
2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χρηματοδότηση εκπόνησης Τοπικού  
Πολεοδομικού Σχεδίου για τις ΔΕ Έδεσσας και Βεγορίτιδας. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.
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           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη της 
το  αριθμ.  πρωτ.  7.672/19-6-2020  έγγραφο  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  και 
Οργάνωσης 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  Οργανισμών  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης, 
ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας σύμφωνα με την ΥΠΕΝ/ΓρΥΦΧΑΠ/55357/1334/11-06-
2020  Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος,  για  τη  χρηματοδότηση  εκπόνησης 
Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για τις Δ.Ε. Έδεσσας και Βεγορίτιδας. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 196/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 2-7-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Ευάγγελος Θωμάς (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης κα Ψυχογυιού Ελένη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Διοικητικής Λειτουργίας και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη  και Προγραμματισμού  κ. Αλέξανδρο Πασχάλη.
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