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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 19ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 229/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΥΡΩ 
(120.000,00€) ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

 
Σήμερα Τρίτη 9 Αυγούστου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε, δια ζώσης στο 

Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
10.181/5-8-2022 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 έξι (6) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος 
3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 

Μέλος. 
5. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος, 
6. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

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

Μουράτογλου και Ιωάννης Χατζόγλου 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 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:  
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1.Έγκριση της αριθμ. 41/2022 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης 
Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) με θέμα «3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 

2022». 
2.Εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα. 

 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 της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 29ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
την αριθ. πρωτ. 9.958/2-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 50300/28-07-2022 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και αφορά την επιχορήγηση των Δήμων της χώρας 
μόνιμο πληθυσμό έως 50.000,00 κατοίκους, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 
ΙΙ». Το ποσό της απόφασης επιχορήγησης ανέρχεται σε είκοσι οκτώ εκατομμύρια διακόσιες 
τριάντα χιλιάδες ευρώ (28.230.000,00€), για την «Προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού».  

Το ποσό επιχορήγησης διαμορφώνεται σύμφωνα με τον πληθυσμό κάθε Δήμου και 
για το Δήμο Έδεσσας ορίζεται σε εκατόν είκοσι χιλιάδες ευρώ (120.000,00€) 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Τα ποσά χρηματοδότησης αποτελούν επιχορήγηση και ο 
προγραμματισμός των δράσεων που εμπίπτουν στους στόχους της απόφασης γίνεται από 
τους δήμους.  

Επιλέξιμες δαπάνες είναι: 

•Η αγορά νέων απορριμματοφόρων 

•Η αγορά νέων μηχανημάτων έργου 

•Η αγορά συνοδευτικού εξοπλισμού για εγκατάσταση είτε σε υπάρχοντα είτε στα, υπό 

•προμήθεια, μηχανήματα έργου. 

•Η αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων και μηχανημάτων έργου είναι επιτρεπτή, 

•υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
✓Να μην έχουν παρέλθει κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με τον 

ανάδοχο-προμηθευτή πέντε (5) πλήρη έτη από την ημερομηνία έκδοσης της 
αρχικής άδειας κυκλοφορίας του οχήματος. 

✓Να υπάρχει Τεχνική Έκθεση-Υπεύθυνη Δήλωση Διπλ. Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου 
Μηχ/κού (ή ισότιμου και αντίστοιχου) ή Τεχνολόγου Μηχ/κού (ή ισότιμου και 
αντίστοιχου), ο οποίος να βεβαιώνει για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και την 
καταλληλότητα του μηχανήματος. 

 
Στην περίπτωση που ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι μεγαλύτερος 

του ποσού χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα (120.000,00€), τη διαφορά καλύπτει ο 
δικαιούχος (Δήμος) με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.  
 
Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει: 

1. Την αποδοχή της επιχορήγησης από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών συνολικού ύψους εκατόν είσκοσι χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) για την 
προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού 
εξοπλισμού. 
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2. Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της προμήθειας υπερβαίνει τις 120.000,00€ 
να δεσμευτεί ο Δήμος ότι θα καλύψει το επί πλέον ποσό από ίδιους πόρους ή από άλλο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

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

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ευάγγελος Θωμάς παίρνοντας το λόγο 
ανέφερε τα εξής «Υπερψηφίζω σύμφωνα και με την προφορική δέσμευση του κ. Δημάρχου 
στην επιτροπή μας ότι θα προβούμε στην αγορά ενός απορριμματοφόρου». 
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της 
την αριθ. πρωτ. 9.958/2-8-2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 

Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, τη με αριθμ. πρωτ. 50300/28-07-
2022 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 40 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 
       Εγκρίνει την αποδοχή της επιχορήγησης του Δήμου με το ποσό των εκατό είκοσι 

χιλιάδων ευρώ (120.000,00€) από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου 

Εσωτερικών, για την προμήθεια απορριμματοφόρων οχημάτων και μηχανημάτων έργου 
ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. 

     Στην περίπτωση που το συνολικό ποσό της προμήθειας υπερβαίνει τις 
120.000,00€ δεσμεύεται ο Δήμος ότι θα καλύψει το επί πλέον ποσό από ίδιους πόρους 
ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 229/2022 
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 10-8-2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 
Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Μουράτογλου. 

 

 

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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