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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ EUROPEAN CITY FACILITY (EUCF)». 

 

Σήμερα Τρίτη 26 Απριλίου 2022 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό 
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις 
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 

σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 5.268/21-4-2022(ορθή επανάληψη) 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 (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος, 
5. Κων/νος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. Μέλος), 
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. Μέλος). 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 

2.Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. μέλος, 
3.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αναστασία Ιατρίδου, Ιωάννης Μουράτογλου 
και Μιχάλης Σαμλίδης συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση ενώ τα 

αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος με τη 
διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.  

           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 δια ζώσης και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
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            Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 3ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθ. πρωτ. 5.225/20-4-2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα 
ακόλουθα: 

Ο Δήμος Έδεσσας στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας 

European City Facility (EUCF), Ευρωπαϊκή Διευκόλυνση Πόλεων του Προγράμματος 

Horizon 2020, Μέτρο «Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πράσινη ενέργεια, βιώσιμη 

ανάπτυξη», κατέθεσε το υπ’ αριθ. 03EL000758X αίτημα για την επιχορήγηση του με 

ποσό των 60.000€. 

Με το υπ αρίθμ. 2729-03/03/2022 έγγραφο, η Επιτροπή Αξιολόγησης της 

Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF)/Ευρωπαϊκή Επενδυτική 

Διευκόλυνση Πόλεων, έκανε αποδεκτή την αίτηση του Δήμου Έδεσσας με ποσό 

χρηματοδότησης 60.000€ για την εκπόνηση τεχνικών, χρηματοιοικονομικών, νομικών 

μελετών και άλλων ενεργειών ωρίμανσης με σκοπό την ανάπτυξη ενός βιώσιμου 

επενδυτικού σχεδίου στον τομέα της αειφόρου ενέργειας και της ενεργειακής 

αναβάθμισης με τίτλο «Ενίσχυση του Δήμου Έδεσσας προς την ενεργειακή 

βιωσιμότητα». 

Με το ανωτέρω έγγραφο ο Δήμος Έδεσσας καθορίστηκε ως προσωρινός Δικαιούχος, 

ενώ θα θεωρηθεί «οριστικός δικαιούχος» μετά την υπογραφή της Σύμβασης 

Επιχορήγησης, ανάμεσα στον Δήμο και την Πρωτοβουλία EUCF.  

Εντός 30 ημερών μετά από την υπογραφή της σύμβασης θα λάβει το 70% του 

ποσού, ήτοι 42.000€, ενώ θα λάβει το υπόλοιπο 30%, ήτοι 18.000€ 12 μήνες αργότερα 

και μετά τη θετική αξιολόγηση του επενδυτικού σχεδίου. 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 

Α) την αποδοχή της επιχορήγησης ύψους 60.000€ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF),  

Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

επιχορήγησης και κάθε σχετικού εγγράφου 

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη 

της την αριθ. πρωτ. 910/27-1-2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, τη με αριθμ. πρωτ. 
93864/20-12-2021 Απόφαση επιχορήγησης, 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», 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Α) Την αποδοχή της επιχορήγησης ύψους 60.000€ στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 

πρωτοβουλίας European City Facility (EUCF). 

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Έδεσσας για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης 

επιχορήγησης και κάθε σχετικού εγγράφου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 120/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

12:25 μ.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 27-4-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

(Αναπλ. Μέλος), Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος 
(Αναπλ. Μέλος). 

 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. 
Καλούση 
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