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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 314/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΟΧΡΙΔΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΞΥΠΝΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΑΙ 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

 
Σήμερα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 

και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 

Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
14.255/2.11.2022 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), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 

(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

1. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. 
Μέλος 

2. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης.  

        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συνδέθηκε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 
του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και αποσυνδέθηκε μετά τη συζήτηση του 13ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

        Το μέλος κ. Ιωάννης Μουράτογλου συμμετείχε στη συνεδρίαση με τη διαδικασία 
της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της Οικονομικής συμμετείχαν δια 

ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 
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        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα 
ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
1. Έγκριση της αριθμ. 57/2022 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 

επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2022». 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί πρότασης WATT AND VOLT S.A. 
3. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών 

επέκτασης και βελτίωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Έδεσσας 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 

να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
 Μετά τη συζήτηση των θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης, τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο, 19ο, 6ο, 17ο , 18ο, 12ο, 
13ο, 2ο - 5ο,  8ο – 10ο, 7ο, 14ο -16ο και 11ο. 
 

         Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 
13.245/13.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

  «Ο Δήμος Οχρίδας κατέθεσε πρόταση χρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για την υλοποίηση στρατηγικών δράσεων προς ενίσχυση της ικανότητας του Δήμου 

Οχρίδας να σχεδιάζει και να εφαρμόζει καινοτόμες, έξυπνες και πράσινες λύσεις σε 

τοπικές αναπτυξιακές προκλήσεις που συνάδουν με τις προτεραιότητες της ΕΕ. Με τίτλο: 

“Roads not taken: Municipality of Ochrid going Green, Smart, Innovative” 

Η πρόταση αφορά σε  μείωση του αποτυπώματος  άνθρακα από τις μεταφορές 

δημιουργώντας τις απαραίτητες προϋποθέσεις για πιο πράσινη αστική κινητικότητα μέσω 

της δημιουργίας (ενός επεκτάσιμου) Smart City Bike System. 

Η πρόταση εγκρίθηκε στις 15-07-2021 και στη συνέχεια ο Δήμος Οχρίδας με 

δεδομένη την πρότερη συνεργασία των Δήμων Έδεσσας και Οχρίδας απευθύνθηκε προς το 

Δήμο Έδεσσας για συνεργασία και ενίσχυση της πρότασης χρηματοδότησής τους, 

θεωρώντας ότι: 

•ο Δήμος Έδεσσας έχει ισχυρό ιστορικό στην κινητοποίηση κονδυλίων της ΕΕ για τη 

στήριξη της τοπικής οικονομίας που εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τον τουρισμό, 

μεταξύ άλλων, μέσω της υλοποίησης έξυπνων και πράσινων έργων και  

•η τεχνογνωσία που διαθέτει ο Δήμος Έδεσσας θα συμβάλει καθοριστικά στον 

αποτελεσματικό σχεδιασμό και υλοποίηση ενός Adrenaline Park και στη δημιουργία ενός 

καταλόγου τουρισμού σε συνδυασμό με την εφαρμογή MyOhrid για κινητά. 

Με τη συμφωνία αυτή, ο Δήμος Έδεσσας θα δεσμεύεται να συμμετάσχει ενεργά στην 

υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τις καθορισμένες υποχρεώσεις και δραστηριότητες στην 

αίτηση του έργου που έχουν εγκριθεί, με τη συμφωνία του Δήμου Οχρίδας και της 
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Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα ο Δήμος Έδεσσας θα 

αναλάβει να συμμετάσχει στην υλοποίηση των παρακάτω δραστηριοτήτων: 

•Δραστηριότητες που σχετίζονται με δύο επισκέψεις μελέτης του Δήμου Οχρίδας στο 

Δήμο Έδεσσας  

•Άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων  

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που θα 

αναλάβει ο Δήμος Έδεσσας είναι 10.000,00 ευρώ (δέκα χιλιάδες ευρώ). Οι 

δραστηριότητες και οι προϋπολογισμοί που θα υλοποιηθούν απευθείας από το Δήμο 

Έδεσσας δίνονται στον παρακάτω πίνακα:  

Προϋπολογισμός Δράσης 

Περιγραφή Μονάδα μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδας € Σύνολο 

Διοργάνωση 

Επισκέψεων  

μελέτης 

(study visits) 

Αριθμός 

διοργανώσεων 

 

2 

 

5.000,00 

 

10.000,00 

Η ΟΕ καλείται: 

1.Να εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Έδεσσας με το Δήμο Οχρίδας στο πλαίσιο 

του έργου με τίτλο: “Roads not taken: Municipality of Ochrid going Green, Smart, 

Innovative” και την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας. 

2.Να αποδεχθεί την χρηματοδότηση του ποσού των 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδων 

ευρώ) για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου και να το εγγράψει 

στον προϋπολογισμό του Δήμου». 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  κ. 
Ευάγγελο Κυριακού, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με 

το θέμα. 
         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 
13.245/13.10.2022 εισήγηση του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης της 

Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής Οικονομικής 
Ανάπτυξης του Δήμου, την αριθμ. 281/2022 απόφαση της Ο.Ε. περί αναβολής 
συζήτησης του θέματος, το σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας (στην αγγλική γλώσσα), 

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε 

από το άρθρο 40 παρ. 1 του Ν. 4735/20120 (ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα 
Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση 
οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής 

Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, 
ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 61 
παρ. 8 του Ν.4873/2021 (ΦΕΚ Α΄248) «Προστασία του εθελοντισμού, ενίσχυση της 
δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών, φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυσης της 

κοινωφελούς δράσης των Ο. Κοιν.Π. και λοιπές διατάξεις»,  
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Α. Εγκρίνει τη συνεργασία του Δήμου Έδεσσας με το Δήμο Οχρίδας στο πλαίσιο 
του έργου με τίτλο: “Roads not taken: Municipality of Ochrid going Green, Smart, 
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Innovative” και την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
        Β. Αποδέχεται τη χρηματοδότηση του ποσού των 10.000,00 € (Δέκα χιλιάδων 

ευρώ) για την υλοποίηση των δράσεων στο πλαίσιο του ανωτέρω έργου και εγκρίνει την  
εγγραφή του στον προϋπολογισμό του Δήμου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 314/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 11.11.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης 

Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

 

 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 
 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής 
οικονομικής ανάπτυξης Δ. Μεταξά 

- Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού  Α. Πασχάλη 
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