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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ 
ΧΩΡΩΝ  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΠΡΟΣΒΑΣΗ  ΚΑΙ  ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΑΜΕΑ  ΣΕ 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ».

Σήμερα  Τετάρτη  7  Οκτωβρίου  2020  και  ώρα  10:00  π.μ.  έως  12.00  μ.μ. 
συνήλθε σε κατεπείγουσα  δια περιφοράς συνεδρίαση, 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. 13.307/6-10-2020 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 τέσσερα (4) 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 Χατζόγλου- Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος
3. Ιωάννης Μουράτογλου-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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
            Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  2ο θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  είχε 
ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. πρωτ. 13.083/2-10-
2020 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου, το οποίο 
αναφέρει τα ακόλουθα:
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         Ο Δήμος Έδεσσας με την απόφαση ΔΣ 293/2019 αποφάσισε τη συμμετοχή  

στο  πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  υποβάλλοντας  αίτηση  

χρηματοδότησης και τεχνικό δελτίο για «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την  

πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες» με το υπ’ αριθμ. 21209/05-11-

2019 έγγραφο.

Με  την  Αριθμ.  63331/29-09-2020  Απόφαση  του  Υπουργού  Εσωτερικών  

εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για  

την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές μονάδες» (ΑΔΑ: 9ΟΜΕ46ΜΤΛ6-Χ2Ω)  

στο  Πρόγραμμα  «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ»   με  συνολικό  προϋπολογισμό  96.720,00  €  

(συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ)  στο  Πρόγραμμα  Δημοσίων  Επενδύσεων  Υπ.  
Εσωτερικών στη ΣΑΕ 055 και κωδικό 2017ΣΕ05500010. 

Η Ο.Ε. καλείται να αποφασίσει:

Την αποδοχή της χρηματοδότησης των  96.720,00 € της  πράξης  «Κατασκευή  

ραμπών και  χώρων υγιεινής  για την πρόσβαση  και  εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε σχολικές  

μονάδες» από το Πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

        
        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. 13.083/2-10-
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  του  άρθρου  6  παρ.1  του  Ν.  4722/2020  (ΦΕΚ 
177/Α΄/15-9-2020  «Κύρωση:  α)  της  από  10.8.2020  Πράξης  Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας, προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, στήριξης 
της αγοράς εργασίας και διευκόλυνσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας» (A΄ 157) και 
β) της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έκτακτα μέτρα για την 
ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και 
την  πρόσληψη προσωπικού  καθαριότητας  των  σχολικών  μονάδων,  τη  στήριξη  των 
τουριστικών  επιχειρήσεων  και  της  αγοράς  εργασίας  και  την ενίσχυση της  Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προς αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας 
του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και τη στήριξη των πλημμυροπαθών της Εύβοιας 
που επλήγησαν κατά τις πλημμύρες της 8ης και 9ης Αυγούστου 2020» (Α΄ 161) και 
άλλες διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλων επειγόντων ζητημάτων».

Αποφασίζει ομόφωνα
         Την  αποδοχή  της  χρηματοδότησης  ποσού  ενενήντα  έξι  χιλιάδων 

επτακοσίων είκοσι  ευρώ (96.720,00€)  της πράξης «Κατασκευή ραμπών και  χώρων 
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υγιεινής  για  την πρόσβαση και  εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε  σχολικές  μονάδες»  από το 
Πρόγραμμα του Υπ. Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 293/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 8-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης.
         
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης. 
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