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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 302/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
9.    ΥΠΟΒΟΛΗ  ΠΡΟΤΑΣΗΣ  ΣΤΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ  ΤΑΜΕΙΟ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «ΑΝΑΠΛΑΣΗ   
ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΝΙΣΣΑΣ - Β’ ΦΑΣΗ» ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΥ ΑΠΟ 
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ.

Σήμερα Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 
κεκλεισμένων των θυρών στο Δημοτικό Κατάστημα 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», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 13.468/8-10-2020 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. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος.
2. Ιωάννης  Τσεπκεντζής  -Τακτ. 

μέλος,

           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 παραβρέθηκε  και  η Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
           Το θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά:1ο, 
2ο, 9ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 3ο, 4ο, 10ο και  11ο.
           Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε ενημερώσει 
τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  για  το  αριθμ.  πρωτ.  13.454/8-10-2020 
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έγγραφο  του  Τμήματος  Προγραμματισμού  και  Οργάνωσης  του  Δήμου,  το  οποίο 
αναφέρει τα ακόλουθα:
        Το Πράσινο Ταμείο εξέδωσε την 5784/01-09-2020 Β’ Πρόσκληση Υποβολής  
Προτάσεων  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  1  (Α.Π.1)  «Αστική  Αναζωογόνηση»  του  
Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» 2020 με κωδικό  
πρόσκλησης:  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΙΣΟΖΥΓΙΟ  -  2020».  Με  την  ανωτέρω  πρόσκληση  
καλείται το σύνολο των Δήμων της χώρας που δεν υπέβαλαν πρόταση στην πρόσκληση Α  
του  2020  να  υποβάλλουν  τις  προτάσεις  τους,  σύμφωνα  με  τον  οδηγό  Διαχείρισης  
Χρηματοδοτικού  Προγράμματος:  «Δράσεις  Περιβαλλοντικού  Ισοζυγίου»  Άξονα 
Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 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.  Σύμφωνα  με  τον  Οδηγό  Διαχείρισης  του  Χρηματοδοτικού  
Προγράμματος: «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2020 Β’ Πρόσκληση Σεπτέμβριος  
2020,  Άξονας  Προτεραιότητας  1  «Αστική  Αναζωογόνηση»,  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.  Το  τελικό  ποσό  ένταξης  επίσης,  δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το προβλεπόμενο «ανώτατο ποσό χρηματοδότησης ανά  
δικαιούχο»  κι  επίσης  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  60% του  οριστικού 
Προϋπολογισμού των έργων για έργα του Μέτρου 1.

Συνεπώς, το ανώτατο ποσό με το οποίο δύναται  να χρηματοδοτηθεί ο Δήμος Έδεσσας  
είναι 344.080,00€. 

Στο πλαίσιο  της 5182/09-10-2017 Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 2  
«Αστική  Αναζωογόνηση  2017»  του  Χρηματοδοτικού  Προγράμματος  «Δράσεις  
περιβαλλοντικού  ισοζυγίου»  με  κωδικό  πρόσκλησης:  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ  ΙΣΟΖΥΓΙΟ  
-2017», ο Δήμος Έδεσσας χρηματοδοτήθηκε για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση  
οικισμού  Άρνισσας  -  Α’  Φάση»  με  286.442,00  €  έργο  το  οποίο  βρίσκεται  σε  φάση  
υλοποίησης. 

Στην παρούσα πρόσκληση προτείνεται η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για το έργο  
«Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας - B’ Φάση» προκειμένου να υλοποιηθεί ένα ακόμη τμήμα 
του ευρύτερου ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης, το οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ.  
16/2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Έδεσσας  και  τμήμα  του  οποίου,  επίσης,  
αποτελεί  το  έργο  «Ανάπλαση  οικισμού  Άρνισσας  -  Α’  Φάση»  που  ήδη  υλοποιείται.  
Ενημερώνουμε  ότι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  έλαβε  απόφαση  υποβολής  πρότασης  
χρηματοδότησης με τον ίδιο τίτλο στην πρόσκληση Α, εντούτοις δεν κατέστη εφικτή η  
υποβολή πρότασης από τις υπηρεσίες του Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει:

1. Την υποβολή πρότασης  χρηματοδότησης από  το  Δήμο Έδεσσας  στο Πράσινο  
Ταμείο με τίτλο «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση» στο Μέτρο 1: «Σύνθετες  
αστικές  αναπλάσεις».  Το έργο αφορά την ανάπλαση  μιας  περιοχής του οικισμού της  
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Άρνισσας, που αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης, το  
οποίο εγκρίθηκε με την αριθμ. 16/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.

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

         Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
           Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 13.454/8-10-
2020  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  3  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα  επείγοντα  ζητήματα»  και  συμπληρώθηκε  με  την  παρ.2  του  αρ.117  του 
Ν.4674/2020 (ΦΕΚ  53/Α/11-3-2020)  «Στρατηγική  αναπτυξιακή  προοπτική  των 
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα
      Α. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης από το Δήμο Έδεσσας στο Πράσινο 
Ταμείο με τίτλο  «Ανάπλαση οικισμού Άρνισσας – Β’ Φάση» στο Μέτρο 1: «Σύνθετες 
αστικές αναπλάσεις». Το έργο αφορά την ανάπλαση μιας περιοχής του οικισμού της 
Άρνισσας, που αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπλασης, 
το  οποίο  εγκρίθηκε  με  την  αριθμ.  16/2014  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου 
Έδεσσας.

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

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 302/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-10-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Μουράτογλου.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊστάμενο Τμήματος Προγραμματισμού, και Οργάνωσης

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
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-Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Τοπικής 
Οικονομικής Ανάπτυξης.
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