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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  171/2017      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-

2020 – ΜΕΤΡΟ 19 «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – 

CLLD/LEADER” – ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00΄το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 16.257/27.7.2017 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό 

χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως 

ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 18 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 10 Κούκος Γεώργιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 11 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 12 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Βερικούκης Χρήστος  13 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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5 Γιώγας ∆ηµήτριος  14 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ασκάλου Χρήστος  15 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 ∆ίου Αναστάσιος 16 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Ζδρου Αικατερίνη  17 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 18 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 6 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 7 Πέτκος Χρήστος 

3 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία 8 Ταµβίσκου Ευτυχία 

4 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 9 Φουνταλής Μιχαήλ 

5 Μάρκου ∆ιονύσιος   

  

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χρήστος Πισλίνας προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 8ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του, αν και προσκλήθηκε νόµιµα. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Άγρα κ. Θεόφιλος Καραµπάσης 

β. Βρυττών κ. Θωµάς Τζαβέλλας 

γ.  Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

δ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής 

Κοινότητας Γραµµατικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 
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Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν 

τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

«Η Αναπτυξιακή Πέλλας Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΠΕ.) 

σύµφωνα µε την Αριθµ. Πρωτ.: 3206/12-12-2016 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίµων αποτελεί ∆ικαιούχο του τοπικού προγράµµατος που είναι 

συγχρηµατοδοτούµενο, ως Οµάδα Τοπικής ∆ράσης (ΟΤ∆) για την έγκριση 

προγραµµάτων τοπικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υποβολής 

προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης του ΠΑΑ 2014-2020 και 

του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών 

Κοινοτήτων – CLLD/LEADER» σε περιοχή παρέµβασης του Νοµού Πέλλας . 

Η πρόσκληση για την εφαρµογή του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

2014-2020 - ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων–

CLLD/LEADER», υποχρεώνει τις Τοπικές Οµάδες ∆ράσης (ΟΤ∆) που θα υλοποιήσουν 

στην περιοχή τους τοπικό σχέδιο ανάπτυξης, σε επίπεδο λήψης απόφασης για την 

υλοποίηση και ολοκλήρωση του προγράµµατος ώστε να πληρούν υποχρεωτικά τις 

παρακάτω προϋποθέσεις: 

∆ηµιουργία Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος όπου συµµετέχουν: 

α) οι οικονοµικοί και κοινωνικοί εταίροι της περιοχής, καθώς και άλλοι 

εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών της περιοχής να αποτελούν τουλάχιστον το 

50% της Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος και  

β) φορείς που εξυπηρετούν συµφέροντα του δηµόσιου τοµέα της περιοχής, 

ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή να αποτελούν τουλάχιστον το 30% αυτής. 

Ο κάθε φορέας µπορεί να συµµετέχει στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Προγράµµατος µε έναν µόνο εκπρόσωπο ως τακτικό µέλος και µε ορισµό ενός 

αναπληρωµατικού. 

Η E.∆.Π. θα πρέπει να ασκεί έλεγχο για την αποτελεσµατική, αυτόνοµη και 

πολυσυµµετοχική υλοποίηση του προγράµµατος CLLD. Ενδεικτικά οι  αρµοδιότητες 

της E.∆.Π. η οποία είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση, εφαρµογή και ολοκλήρωση του 

προτεινόµενου τοπικού προγράµµατος σε συνδυασµό µε την λειτουργία της εταιρείας 

είναι οι παρακάτω: 
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1. Εγκρίνει τον κανονισµό λειτουργίας της σύµφωνα µε το δεσµευτικό πλαίσιο 

κανονισµού της Γ.Σ. της ΑΝ.ΠΕ. έχοντας την δυνατότητα προσθήκης νέων 

διατάξεων στον κανονισµό. 

2. Εγκρίνει το τελικό περιεχόµενο του Προγράµµατος  CLLD όπως αυτό θα 

προκύψει κατά τις Τεχνικές Συσκέψεις µε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & 

Τροφίµων. 

3. Εγκρίνει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε σκοπό την υποβολή 

προτάσεων από τους εν δυνάµει τελικούς αποδέκτες. 

4. Ελέγχει και συµπληρώνει εάν αυτό κριθεί αναγκαίο τα κριτήρια αξιολόγησης 

των έργων-ενεργειών που έχουν καθορισθεί κατά την σύνταξη του τοπικού 

προγράµµατος CLLD. 

5. Εγκρίνει τους φακέλους υποψηφιότητας των εν δυνάµει επενδυτών και την 

βαρύτητα των κριτηρίων αξιολόγησης, πριν την δηµοσιοποίησή τους από την 

Ο.Τ.∆. της ΑΝ.ΠΕ. 

6. Ορίζει την Επιτροπή Αξιολόγησης των Φακέλων Υποψηφιότητας που θα 

απαρτίζεται από κατάλληλο επιστηµονικό δυναµικό για την επιλογή των εν 

δυνάµει τελικών αποδεκτών (δηµοσίων και ιδιωτικών) που θα υποβληθούν στα 

πλαίσια του τοπικού προγράµµατος, καθώς και Επιτροπή Παρακολούθησης, 

Ελέγχου και Παραλαβής των έργων/υποέργων του Προγράµµατος. 

7. Ορίζει την Επιτροπή Ενστάσεων επί της αξιολόγησης των φακέλων 

Υποψηφιοτήτων αποτελούµενη από έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό επί των 

διαδικασιών αξιολόγησης προτάσεων 

8. Παραλαµβάνει, ελέγχει και αποφασίζει επί του πορίσµατος της Επιτροπής 

Ενστάσεων των ενδιαφερόµενων συνεργαζόµενη µε το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίµων, την ∆ιαχειριστική Αρχή και τους ενιστάµενους 

επενδυτές. 

9. Εγκρίνει τους τελικούς αποδέκτες πράξεων µε βάση την τεκµηριωµένη εισήγηση 

της Επιτροπής Αξιολόγησης προτάσεων έργων CLLD. 

10. Ενηµερώνει αιτιολογηµένα τους υποψήφιους επενδυτές για την έγκριση ή 

απόρριψη της πρότασής τους. 

11. ∆ηµοσιοποιεί µε κάθε πρόσφορο µέσο τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης των 

υποψηφίων επενδυτών. 
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12. Μεριµνά για την υπογραφή των επιµέρους συµβάσεων µε τους τελικούς 

αποδέκτες-επενδυτές των αξόνων και µέτρων του τοπικού προγράµµατος 

CLLD. 

13. Εγκρίνει το πρόγραµµα ευρείας δηµοσιοποίησης, ενηµέρωσης και 

ευαισθητοποίησης του πληθυσµού κατά την διάρκεια υλοποίησης του 

προγράµµατος CLLD. 

14. Παρακολουθεί µέσω της Οµάδας Έργου, τους τελικούς αποδέκτες σχετικά µε 

την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία υλοποίησης 

του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου κάθε έργου/υποέργου και του 

χρονοδιαγράµµατός του. 

15. Αποφασίζει για την ένταξη νέων έργων ή την απένταξη έργων λόγω 

αντισυµβατικής συµπεριφοράς ή άλλης νόµιµης αιτίας. 

16. Εγκρίνει την µεταφορά ποσών από άξονα σε άξονα, από µέτρο σε µέτρο ή από 

δράση σε δράση, ανάλογα µε τα ενδιαφέροντα των τελικών αποδεκτών και 

γενικά τροποποιεί το πρόγραµµα, εφόσον απαιτείται και σύµφωνα µε τις 

κατευθύνσεις και αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίµων, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του. 

17. Μεριµνά για την εφαρµογή των διαδικασιών χρηµατοδοτήσεων- 

χρηµατορροών, όπως αυτές προβλέπονται στις σχετικές αποφάσεις. 

18. Υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία της ∆ιαχειριστικής Αρχής του CLLD τα 

Τεχνικά ∆ελτία ∆ράσεων έργων του Τοπικού Προγράµµατος, τις συµβάσεις 

υλοποίησης έργων µεταξύ Ο.Τ.∆. και τελικών δικαιούχων του CLLD, τις 

αναγκαίες εκθέσεις παρακολούθησης υλοποίησης του φυσικού, οικονοµικού 

αντικειµένου του προγράµµατος. 

19. Αποδίδει και πραγµατοποιεί τις πληρωµές, τις προβλεπόµενες επιχορηγήσεις 

προς τους τελικούς αποδέκτες-επενδυτές ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης 

των επενδύσεών τους ύστερα από την διενέργεια των απαιτούµενων ελέγχων. 

20. Ελέγχει και παραλαµβάνει τα ολοκληρωµένα έργα του τοπικού προγράµµατος. 

21. Ορίζει, οργανώνει και πραγµατοποιεί τις σχετικές αναθέσεις για την ενδιάµεση 

και εκ των υστέρων αξιολόγηση του τοπικού προγράµµατος CLLD. 

22. Εγκρίνει και δηµοσιοποιεί τα τελικά αποτελέσµατα των επιπτώσεων και των 

δεικτών ανάπτυξης του συνολικού τοπικού προγράµµατος καθώς και των 

διατοπικών και διακρατικών συνεργασιών. 

23. Εγκρίνει την τελική έκθεση του προγράµµατος CLLD. 
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24. Μεριµνά για το άνοιγµα και την κίνηση των απαιτούµενων τραπεζικών 

λογαριασµών για το πρόγραµµα, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας 

∆ιαχείρισης. Με απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Τ.∆. και τη σύµφωνη γνώµη της Ε∆Π 

δύναται να εξουσιοδοτηθεί για την ενέργεια αυτή ανώτερο διευθυντικό στέλεχος 

της υπηρεσιακής δοµής της (κατά την κρίση της), και όχι µέλος της Ε∆Π. Στην 

περίπτωση της εξουσιοδότησης η απόφαση θα δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα 

της Κυβερνήσεως. 

25. ∆ιευκολύνει τους ελέγχους όλων των αρµοδίων οργάνων του Υπουργείου 

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, του ΥΠΟΙΟ και της Ε.Ε. 

26. Συνεργάζεται µόνιµα και εποικοδοµητικά µε τις Περιφερειακές και Εθνικές 

Υπηρεσίες που εµπλέκονται στην Υλοποίηση των δράσεων και έργων του 

προγράµµατος. 

Επειδή το ∆.Σ της ΑΝ.ΠΕ. δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις προκειµένου 

η υλοποίηση να είναι αποτελεσµατική, αυτόνοµη και πολυσυµµετοχική σύµφωνα µε τις 

εγκυκλίους που ορίζουν τους όρους εκπόνησης της πρότασης, το ∆.Σ. της Εταιρίας 

στην συνεδρίασή του υπ. αριθµ. 282/29.05.2017  µε οµοφωνία του, αποφάσισε τον 

ορισµό 9µελούς Επιτροπής ∆ιαχείρισης Προγράµµατος µε εκπροσώπους των 

παρακάτω φορέων η σύνθεση της οποίας πληροί όλες τις προϋποθέσεις. 

 

1. ∆ήµος Αλµωπίας 

2. ∆ήµος Έδεσσας  

3. ∆ήµος Πέλλας 

4. ∆ήµος Σκύδρας 

5. Επιµελητήριο Πέλλας 

6. Φιλοπρόοδος Επιµορφωτικός Σύλλογος Καλής 

7. Ελληνικός Ορειβατικός Σύλλογος Γιαννιτσών 

8. Όµιλος Χιονοδρόµων Έδεσσας 

9. Ένωση Ξενοδόχων Λουτρακίου Αλµωπίας 

 

Προτείνω το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Έδεσσας να αποφασίσει: 

 

� Τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην ως άνω Επιτροπή ∆ιαχείρισης 

Προγράµµατος στο ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών 
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Κοινοτήτων – CLLD/LEADER» του Νοµού Πέλλας και να ορίσει ως τακτικό µέλος 

τον κ. ∆ηµήτριο Γιάννου ∆ήµαρχο Έδεσσας και ως αναπληρωµατικό εµένα». 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Τη συµµετοχή του ∆ήµου Έδεσσας στην Επιτροπή ∆ιαχείρισης Προγράµµατος 

στο ΜΕΤΡΟ 19 «Τοπική Ανάπτυξη µε Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων – 

CLLD/LEADER» του Νοµού Πέλλας και ορίζει ως τακτικό µέλος τον κ. ∆ηµήτριο Γιάννου 

∆ήµαρχο Έδεσσας και ως αναπληρωµατικό τον κ. Φίλιππο Γκιούρο Πρόεδρο 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  171/2017 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  1.8.2017 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ίου  

Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κούκος Γεώργιος, Μουράτογλου Ιωάννης, 

Παρθενόπουλος Γεώργιος,  Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης 

Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,   

Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο ∆ηµάρχου κα Ξ. Μήτσκου 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - Πρόεδρο ∆.Σ. κ. Φ. Γκιούρο 

ΑΔΑ: ΩΖΩ2ΩΡΠ-ΛΗ2
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