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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ) 
 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ” ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ 
ΤΙΤΛΟ: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ” ΚΑΙ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ».    
 

Σήμερα Τετάρτη 6 Απριλίου 2022 και από ώρα 10:00 π.μ. έως ώρα 11.00 π.μ. 

συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση σε εφαρμογή της αριθμ. 
643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 
4.441/5-4-2022 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) 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 
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ.μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου- Τακτ. Μέλος, 

5. Ευάγγελος Θωμάς, Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Μουράτογλου, Τακτ. Μέλος, 

2. Αντώνιος Ρυσάφης 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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
           Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
         • Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο 

Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του δημόσιου χώρου” του 
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Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο: “Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 

Δημαρχείου Έδεσσας” και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».    
       Η συνεδρίαση κρίθηκε ως κατεπείγουσα διότι σύμφωνα με την με αριθμ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση 

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η καταληκτική ημερομηνία για την Α’ 
κατάθεση φακέλου είναι η 08-04-2022. 

   Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει το ανωτέρω θέμα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθεί σχετική απόφαση. 

        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης 
γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 
4.455/5-4-2022 έγγραφο του Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του 

Δήμου, το οποίο αναφέρει τα ακόλουθα: 

        Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΔΑ: 665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση 
καλεί τους δυνητικούς δικαιούχους, μεταξύ των οποίων είναι και οι ΟΤΑ α’ βαθμού της 
χώρας, να συμμετάσχουν υποβάλλοντας σχετική πρόταση σύμφωνα με το αντικείμενο 
της παρούσας, για την υποβολή προτάσεων, προκειμένου να ενταχθούν στο παραπάνω 
πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. 

Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση των Δικαιούχων για παρεμβάσεις στον 

δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα αστικών περιοχών ή ενοτήτων με 
στόχο την βελτίωση της αναπτυξιακής 

δυναμικής της περιοχής παρέμβασης και της ευρύτερης γεωγραφικής της 
ενότητας ή ενοτήτων, που μπορεί να περιλαμβάνουν : 

•Παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο και στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά 
κτίρια) αστικών περιοχών ή ενοτήτων, με στοιχεία εκσυγχρονισμού, 
λειτουργικότητας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και ενεργειακής αναβάθμισης, 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας, διαχείρισης των φυσικών πόρων, υιοθέτηση 
«έξυπνων» εφαρμογών και καινοτόμων τεχνολογιών. 

•Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης / ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και 
στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές 
ιδιαίτερης πολιτιστικής ή / και ιστορικής σημασίας όπως π.χ. τα ιστορικά κέντρα.  

•Παρεμβάσεις πολυεπίπεδης / ολοκληρωμένης αναβάθμισης στον δημόσιο χώρο και 
στο κτιριακό απόθεμα (δημόσια και δημοτικά κτίρια) σε αστικές περιοχές για την 
εφαρμογή μέτρων πρόληψης και προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος και την 
ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. 

•Υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων που αξιοποιούν τον βιοκλιματικό σχεδιασμό 
και τις «έξυπνες» εφαρμογές. 

Συνολικά, οι Δικαιούχοι θα χρηματοδοτηθούν ώστε να υλοποιήσουν έργα και δράσεις με 
περιβαλλοντικό όφελος, καινοτόμα στοιχεία και αναπτυξιακό χαρακτήρα, ώστε να 
καταστούν εν ευθέτω χρόνο τεχνολογικά προηγμένες και κλιματικά ουδέτερες. 

 

Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται, ανταποκρινόμενος στην ανωτέρω πρόσκληση, να 
υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης με τίτλο: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 
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Δημαρχείου Έδεσσας» με αντικείμενο τον επανασχεδιασμό του περιβάλλοντα χώρου 
του Δημαρχείου Έδεσσας, που έχει στόχο να επαναπροσδιορίζει το ρόλο του 
περιβάλλοντα χώρου του Δημαρχείου τόσο σε σχέση με τις λειτουργίες και τους χρήστες 
του (εργαζόμενους και επισκέπτες) όσο και με τα αισθητικά χαρακτηριστικά και το 
ευρύτερο περιβάλλον του. 

     Το προτεινόμενο έργο συνοπτικά θα περιλαμβάνει τις παρακάτω παρεμβάσεις:  

•Επανασχεδιασμός της «πλατείας» μπροστά από την κεντρική είσοδο του Δημαρχείου με 
άμεση σύνδεση της με τα πεζοδρόμια των δρόμων που περιβάλλουν βόρεια και δυτικά 
το δημαρχείο. 

•Δημιουργία νέου άξονα σύνδεσης της οδού Φλωρίνης που συνορεύει νότια με την 
περιοχή μελέτης και της κεντρικής πλατείας εισόδου με φόντο, στο τέρμα του άξονα, το 
χώρο των συντριβανιών. 

•Σχεδιασμός και χωροθέτηση κοινόχρηστων χώρων WC πίσω από το Κτίριο του 
Δημαρχείου. 

•Χωροθέτηση πέργολας και καθιστικών κεντρικά του περιβάλλοντα χώρου του 
Δημαρχείου. 

•Επανασχεδιασμός και επέκταση χώρου στάθμευσης. 

•Αποκατάσταση και επανασχεδιασμός περιμετρικών πεζοδρομίων. 

•Βιοκλιματική διαχείριση του χώρου με την αξιοποίηση των ομβρίων μέσω «κήπων 
βροχής». 

Σύμφωνα με την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 (ΑΔΑ: 
665Ψ4653Π8-ΡΣΝ) Πρόσκληση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η 
καταληκτική ημερομηνία για την Α’ κατάθεση φακέλου είναι η 08-04-2022, από την 
οποία προκύπτει και η ανάγκη για επείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει με την μορφή του κατ’ επείγοντος: 

Α) την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης 

Β) την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο 

την βελτίωση του δημόσιου χώρου” του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο: 
“Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Έδεσσας”. 

Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες . 

Δ) τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.  
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα αναπληρωματικά 
τους, υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μεταξάς Πρόεδρος της Επιτροπής 

Σπυρίδων Μακατσώρης Τακτικό μέλος 

Ιωάννης Καντούτσης Τακτικό μέλος 
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Νικόλαος Ουζούνης Αναπληρωτής πρόεδρος 

Ηλίας Γκουγιάννος Αναπληρωματικό μέλος 

Λεμονιά Γκουβά Αναπληρωματικό μέλος 

         Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους 
πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής προχώρησε στη λήψη της 
απόφασης.  

          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  το αριθμ. πρωτ. 4.455/5-4-
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. 1ίστ εδαφ. η 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) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την υποβολή πρότασης 

χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Παρεμβάσεις με στόχο την βελτίωση του 
δημόσιου χώρου” του Υπουργείου Περιβάλλοντος με τίτλο: “Ανάπλαση 

περιβάλλοντος χώρου Δημαρχείου Έδεσσας”. 
Β)   Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Έδεσσας για τις περαιτέρω ενέργειες. 
Δ)   Συγκροτεί την  Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της υπ. αριθμ.  

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/19751/131/28-02-2022 Πρόσκλησης του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα 

αναπληρωματικά τους, υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας, ως εξής: 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Μεταξάς Πρόεδρος της Επιτροπής 

Σπυρίδων Μακατσώρης Τακτικό μέλος 

Ιωάννης Καντούτσης Τακτικό μέλος 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

Νικόλαος Ουζούνης Αναπληρωτής πρόεδρος 

Ηλίας Γκουγιάννος Αναπληρωματικό μέλος 

Λεμονιά Γκουβά Αναπληρωματικό μέλος 

     Σε εφαρμογή του με αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020 

εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της 
συγκεκριμένης ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την 
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Επιτροπή, σε υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της 

ιδιότητας αυτής, καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις του Ν. 3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς στον πίνακα ψηφοφορίας επισήμανε τα εξής: 

«Υπερψηφίζω το θέμα αυτό ωστόσο διατηρώ επιφυλάξεις και ερωτηματικά για την 
μεγάλη καθυστέρηση εισαγωγής του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή (μόλις δύο 
ημέρες πριν από την υποβολή της πρότασης). Σε κάθε περίπτωση δεν έχω υπόψιν μου 
κάποια συγκεκριμένη μελέτη που να αναφέρει λεπτομέρειες για την πραγματοποιήσει 
του έργου αυτού. Αυτό από μόνο του με προβληματίζει  και θα επιθυμούσα να μην 
επαναληφθεί κάτι παρόμοιο στο μέλλον και να υπάρξει εκτενής ενημέρωση στο 
προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο». 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 103/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 6-4-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Ιωάννης Χατζόγλου, Ευάγγελος Θωμάς. 

 

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης. 

 
 Αποδέκτες προς κοινοποίηση 

-Μέλη Επιτροπής Τακτικά και Αναπληρωματικά. 
 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

- Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης. 
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