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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

1.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ» 
 
Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια 

ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης, 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» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου 

Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 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 Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
 

            Ο Πρόεδρος και το μέλος  κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα 
υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 
           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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
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 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. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ 

Φάση».  
2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου 

της  "Άνω Εστίας"». 
 

    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  αναφερόμενος στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
11.759/24-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:   
«Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133Α’/19-07-2018) «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης», όπως ισχύει  

2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α’/08-08-2016), όπως ισχύει. 
3. Το άρθρο 92 του Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245Α’/09-12-2020) «Εκσυγχρονισμός 

της Χωροταξικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» 
4. Την, αριθ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14.06.2021 Εγκύκλιο του 

ΥΠΕΝ με θέμα «Τεχνικές οδηγίες για τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για 
την εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων (άρθρο 92 του Ν. 
4759/2020)» 

5. Την, αριθ. 753/09.02.2021 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας «Έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 
“ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ” και διάθεση πίστωσης ποσού 
23.160.274,71€ για την υλοποίησή του» 

6. Την, αριθ. 4559/28.06.2021 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 
«Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών 
χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.» του προέδρου του Πράσινου Ταμείου 

 
Προκειμένου να προωθηθεί ο χωρικός σχεδιασμός και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του 
σχεδίου πόλης και η απόκτηση των χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων και κοινωφελών 

χώρων, ο Δήμος Έδεσσας οφείλει να καταρτίσει Επιχειρησιακό Σχέδιο εντός των 
διοικητικών ορίων του, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο 
πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.  
 
Οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει 
κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό 
σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την 
επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. 
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Υπό το πρίσμα αυτό, το Πράσινο Ταμείο καλεί τους Δήμους να υποβάλουν τις προτάσεις 
τους, σύμφωνα με τον Οδηγό Διαχείρισης Προγράμματος  «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.». 
 
Σε συνέχεια της εν λόγω πρόσκλησης ο Δήμος μας προτίθεται να υποβάλει πρόταση για 
τη χρηματοδότηση της δράσης με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Έδεσσας», προϋπολογισμού 
39.680,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Το περιεχόμενο των Επιχειρησιακών Σχεδίων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) καθορίζεται από το άρθρο 92 
του ν.4759/2020 και συντάσσεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. οικ. 
ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/57771/774/14.06.2021 Εγκύκλιο Τεχνικών Οδηγιών. Στο Ε.Σ.Ε.Κ.Κ. 
καταγράφονται, ανά δήμο ή δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα, όλοι οι 
χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι.  
 
Καταγράφεται η θεσμοθετημένη κατάσταση, κατατάσσονται σε μια από τις κατηγορίες, 

όπως ορίζει η παρ. 2 του άρθρου 92 του ν. 4759/2020. Επιπλέον ιεραρχείται η 
απόκτησή τους με βάση την αναγκαιότητά τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό 
του οικείου δήμου, δημοτικής ενότητας ή δημοτικής κοινότητας, όπως ορίζει η παρ. 5 του 
άρθρου 92 του ν. 4759/2020. 
 

Εισηγούμαστε 
1. Την κατάρτιση του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Έδεσσας από εξωτερικό συνεργάτη με τη 
διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία. 

2. Την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 – Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση 
εκπόνησης του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 
κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Έδεσσας 

3. Τη δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη 
εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί η υποβληθείσα πρόταση. 

4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 
ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω.». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  κάλεσε τα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

           Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της, την αριθ. πρωτ. 11.759/24-8-2021 εισήγηση της Δ/νσης 
Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, 

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδαφ. ε του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1στί 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 

            Α. Εγκρίνει την κατάρτιση του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση 
κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Έδεσσας από εξωτερικό 
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συνεργάτη με τη διαδικασία ανάθεσης παροχής υπηρεσιών που προβλέπονται από 

την κείμενη νομοθεσία. 
         Β. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2021 – Α.Π. 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές 
δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου για την χρηματοδότηση 
εκπόνησης του Επιχειρησιακού σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και 

κοινωφελών χώρων-Ε.Σ.Ε.Κ.Κ Δήμου Έδεσσας. 
         Γ. Δεσμεύεται η Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την 
αντίστοιχη εγγραφή της υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί η υποβληθείσα 

πρόταση. 
         Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. 
 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:45 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 264/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 9-9-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 
Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  κ. Δ. Μεταξά 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Αντιδήμαρχο Προγραμματισμού κ. Α. Πασχάλη 
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