
 1 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 12ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΪΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 159/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΑΝΤΙ 

ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (Ο.Τ. 273Γ)», ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ 

ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ. 

 

Σήμερα Δευτέρα 30 Μαΐου 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. 6852/26.5.2022 
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 την παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π 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 (7) 

μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 

4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος, 

5. Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 

1.Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
2.Αντώνιος Ρυσάφης. 
 

       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 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. Αναπροσαρμογή τιμών της υπ’ αριθμ. 6799/18-05-2021 σύμβασης για την 
προμήθεια φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος. 
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2. Έγκριση 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Λειτουργική αναβάθμιση 

του διατηρητέου βιομηχανικού συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρησή 

του ως εστία πολιτιστικής και τουριστικής δραστηριότητας». 

 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. 

      Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε 
γνωστοποιήσει ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για το αριθμ. πρωτ. 
6.838/26-5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής 

και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, το οποίο ανέφερε τα ακόλουθα: 

 
     «Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο με τίτλο: «Κατασκευαστικές 

παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)», εγγραφή στον 
προϋπολογισμό του Δήμου του ποσού χρηματοδότησης, κάλυψη του επιπλέον 
ποσού από ίδιους πόρους και αποδοχή των όρων χρηματοδότησης. 

 
Το Πράσινο Ταμείο εξέδωσε την 4410 /22-06-2021 Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 (Α.Π. 2) «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021. 

Με την ανωτέρω πρόσκληση καλούνται οι Δήμοι της χώρας που έχουν πληθυσμό άνω των 
20.000 κατοίκων καθώς και τους Συνδέσμους της αντίστοιχης χωρικής επικράτειας, να 
υποβάλλουν τις προτάσεις τους σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Αστική 
Αναζωογόνηση και Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» για τα έτη 2021-2022. 

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 περιλαμβάνει 2 μέτρα:  

Μέτρο 1: «Σύνθετες αστικές αναπλάσεις» 

Μέτρο 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» 

Κάθε Δήμος έχει δικαίωμα υποβολής έως 2 προτάσεων σε ένα μόνο Μέτρο του 
Προγράμματος. Το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο διαμορφώνεται ανάλογα 
με το πληθυσμιακό μέγεθος του Δήμου και το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης δεν μπορεί 
να υπερβαίνει αυτό το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά δικαιούχο (για το Δήμο 
Έδεσσας 183.053,00€). Το τελικό ποσό ένταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το το 80% του 
Οριστικού Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 2. 

Στην παρούσα πρόσκληση προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο: 
«Κατασκευαστικές παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)», στο 
Μέτρο 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» του Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική 
Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021 του 
Πράσινου Ταμείου. Η πρόταση αφορά σε ανακατασκευή διαδρόμων εντός του πάρκου, 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων για λόγους ασφαλείας και εξασφάλιση προσβασιμότητας 
ΑμΕΑ, αλλαγή φωτιστικών με φωτιστικά σύγχρονης τεχνολογίας (LED) και αύξηση του 
αριθμού τους. Επίσης αφορά σε κατασκευή αρδευτικού δικτύου, φυτεύσεις δέντρων – 
θάμνων και εγκατάσταση χλοοτάπητα. Τέλος προβλέπεται ανακατασκευή του 
υφιστάμενου σιντριβανιού.   
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Η οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 

1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο Πράσινο 
Ταμείο με τίτλο «Κατασκευαστικές παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι 
Μεραρχίας (Ο.Τ. 273Γ)» στο Μέτρο 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» του Άξονα 
Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το έτος 2021.  

2. Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 
ενταγμένης δράσης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί, στην οποία θα αναφέρεται με 
σαφήνεια το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από το 
Πράσινο Ταμείο. 

3. Την κάλυψη του τυχόν επιπλέον απαιτούμενου ποσού από ίδιους πόρους, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί το επί πλέον της χρηματοδότησης απαιτούμενο ποσό 
για την εκτέλεση του έργου. 

4. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο 
Παράρτημα του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 
Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

     Στην συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ενημέρωσε τα μέλη ότι εκ 

παραδρομής αναφέρθηκε, τόσο στο θέμα της αριθμ. πρωτ. 6.852/26-5-2022 

πρόσκλησης με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και στο αριθμ. πρωτ. 6.838/26-

5-2022 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, στον τίτλο του θέματος της πρότασης το 

«Κατασκευαστικές παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 

273Γ)» αντί του ορθού «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 

273Γ)» και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 6.838/26-5-2022 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 40 
παρ. 1η 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», 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 
1. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο Πράσινο 

Ταμείο με τίτλο «Παρεμβάσεις εξωραϊσμού πάρκου έναντι Μεραρχίας (Ο.Τ. 

273Γ)» στο Μέτρο 2: «Παρεμβάσεις στον αστικό χώρο» του Άξονα Προτεραιότητας 2: 
«Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του 

Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για το 
έτος 2021.  

2. Τη δέσμευση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την εγγραφή της 

ενταγμένης δράσης σε κωδικό, εφόσον αυτή εγκριθεί, στην οποία θα αναφέρεται με 
σαφήνεια το αιτούμενο ποσό χρηματοδότησης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) από το 
Πράσινο Ταμείο. 
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3. Την κάλυψη του τυχόν επιπλέον απαιτούμενου ποσού από ίδιους πόρους, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί το επί πλέον της χρηματοδότησης απαιτούμενο ποσό για 
την εκτέλεση του έργου. 

4. Την αποδοχή των όρων χρηματοδότησης σύμφωνα με το συνημμένο στο 
Παράρτημα του Οδηγού Διαχείρισης του Χρηματοδοτικού Προγράμματος: «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» για τα έτη 2021-2022 Σύμφωνο Αποδοχής Όρων 
Χρηματοδότησης (ΣΑΠΟ). 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 159/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 30-5-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς. 
 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

- Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 
- Προϊσταμένη Τμ. Προϋπολογισμού, Προμηθειών και Λογιστηρίου 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης. 
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