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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΟΝ
ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ.
Σήμερα Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της 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», η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ.
5.596/22-4-2021 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,
1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. 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.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει 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. Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού στον Δήμο
Έδεσσας και αποδοχή επιχορήγησης της δαπάνης του μισθολογικού και μη
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μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του
προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67
ετών.
2. Ορισμός Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών του ανοικτού,
ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθ. συστήματος 106843 για την υπηρεσία με τίτλο
«ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΈΔΕΣΣΑΣ».
3. Εξειδίκευση πίστωσης για έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική
Επιτροπή για κάλυψη εκτάκτων δαπανών που προέκυψαν από την εμφάνιση του
κορονοϊου COVID 19.
4. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Συντήρηση δημοτικών
ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ» και συγκρότηση
επιτροπής διερεύνησης τιμών.
5. Αποδοχή χρηματοδότησης και όρων ένταξης του έργου: «Ανάπλαση οικισμού
Άρνισσας - Β’ Φάση».
6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου
ενταγμένου στο Π.Δ.Ε. από ιδίους πόρους του Δήμου.
7. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην
Κοινότητα Βρυτών του Δήμου Έδεσσας.
8. Αποδοχή όρων συμμετοχής, υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας
«Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021»
και συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών».
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.
Το μέλος Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από την συζήτηση του 5 ου, 6ου, 7ου, 8ου,
9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 5.494/20-4-2021 έγγραφο του
Τμήματος Προγραμματισμού και Οργάνωσης του Δήμου, το οποίο αναφέρει τα
ακόλουθα:
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ) με την αριθμ. ΑΤ04/ 18214/ 29-09-2020 Πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών
καλεί τους Δήμους της Χώρας, για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν για
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«Περιβάλλον» με τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων, Γωνιές Ανακύκλωσης και Σταθμοί
Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
Η πρόσκληση αφορά στη χρηματοδότηση, των δήμων της χώρας, έργων που αφορούν σε
υποδομές, προμήθειες και εξοπλισμούς που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης των
στερεών αποβλήτων, στην προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και της
κυκλικής οικονομίας όπως:
(α) την εφαρμογή Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή (χωριστής συλλογής) Βιοαποβλήτων,
(β) τη δημιουργία «Γωνιών Ανακύκλωσης», που συμβάλουν στη βελτίωση της διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων,
(γ) τη δημιουργία Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και
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(δ) την αποκατάσταση των «χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.)» που
δεν εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος Ι του ΥΠ.ΕΣ.
(ΑΔΑ: ΨΡ96465ΧΘ7-Χ7Τ)
Οι προτάσεις πρέπει να συμβάλουν στους στόχους του εγκεκριμένου και αναθεωρημένου
οικείου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕ.Σ.Δ.Α.), σύμφωνα με το νέο
Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α., Π.Υ.Σ. 49/2015), όπως ισχύει.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:


Ο Δήμος έχει περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οφέλη για την προώθηση
της ανακύκλωσης εντός των ορίων του Δήμου.



Ο Δήμος έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη για την διαχείριση των αποβλήτων,
περιλαμβανομένων των ανακυκλώσιμων υλικών, που παράγονται εντός των ορίων
του.



Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930 Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας ορίστηκε ο «Κανονισμός
τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)» (ΦΕΚ 1277
Β/15.4.2019). Σύμφωνα με το συγκεκριμένο Κανονισμό Τιμολόγησης οι ΟΤΑ Α’
Βαθμού δικαιούνται μείωσης των συντελεστών τιμολόγησης βάσει των επιδόσεων
στην ανακύκλωση. Δηλαδή, όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό ανακύκλωσης σε κάθε
Δήμο, τόσο λιγότερα θα πληρώνει στο ΦΟΔΣΑ για τη διαχείριση του συνόλου των
απορριμμάτων του.

Συμπεραίνεται ότι ο Δήμος έχει σαφές αλλά και σημαντικό οικονομικό κίνητρο για να
αυξήσει την ανακύκλωση, καθόσον μπορεί να επιτύχει μείωση έως 25% της τιμολόγησης
για το σύνολο των απορριμμάτων του, βάσει του Πίνακα 2 που αναφέρεται στην
παράγραφο 7 του Άρθρου 3 του νέου «Κανονισμού τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)», που ακολουθεί:

«Ως τελική ποσοστιαία απομείωση κάθε Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού, λαμβάνεται η μεγαλύτερη από
τις τιμές των περιπτώσεων α, β και γ.».
Επί πλέον ο Δήμος αναμένεται να έχει περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση για τις
ποσότητες που δεν ανακυκλώνει και οδηγεί προς διαχείριση από τον αρμόδιο ΦΟΔΣΑ λόγω
της εφαρμογής σχετικού «τέλους» (ανεξάρτητα εάν αυτό θα ορίζεται ως «τέλος κυκλικής
οικονομίας» είτε ως «τέλος ταφής»).
Σε συνέχεια των παραπάνω εισηγούμαστε:
3
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Α) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αριθμ. Πρωτ. 18214/29-09-2020 του
Υπουργού Εσωτερικών και την υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Έδεσσας».
Αντικείμενο της πρότασης θα είναι η προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για τέσσερα (4)
πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς τους δημότες.
Β) την απόφαση ανάθεσης σε εξωτερικό σύμβουλο της προετοιμασίας του αντίστοιχου
φακέλου.
Γ) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες.
Δ) τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ-04 της
ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα αναπληρωματικά
τους, υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ζήμνας

Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Ουζούνης

Τακτικό μέλος

Ιωάννης Λυτρίδης

Τακτικό μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αθανάσιος Μπαγγέας

Αναπληρωτής πρόεδρος

Χρήστος Μητσαράκης

Αναπληρωματικό μέλος

Δημήτριος Μεταξάς

Αναπληρωματικό μέλος

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό
της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθμ. πρωτ. 5.494/20-4-2021 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 ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα 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 με αριθμ. Πρωτ. 18214/29-09-2020
του Υπουργού Εσωτερικών και την υποβολή Πρότασης χρηματοδότησης σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην ανωτέρω πρόσκληση, στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου
Εσωτερικών, στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο: «Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Γωνιών Ανακύκλωσης του Δήμου Έδεσσας».
Αντικείμενο της πρότασης θα είναι η προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για
τέσσερα (4) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου προς
τους δημότες.
4
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Β) Την ανάθεση σε εξωτερικό σύμβουλο της προετοιμασίας του αντίστοιχου
φακέλου.
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Έδεσσας για τις περαιτέρω ενέργειες.
Δ) Συγκροτεί την Επιτροπή Διερεύνησης Τιμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 της ΕΥΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών, αποτελούμενη από τρία (3) μέλη με τα
αναπληρωματικά τους, υπαλλήλους του Δήμου Έδεσσας, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Δημήτριος Ζήμνας

Πρόεδρος της Επιτροπής

Νικόλαος Ουζούνης

Τακτικό μέλος

Ιωάννης Λυτρίδης

Τακτικό μέλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Αθανάσιος Μπαγγέας

Αναπληρωτής πρόεδρος

Χρήστος Μητσαράκης

Αναπληρωματικό μέλος

Δημήτριος Μεταξάς

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 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.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:25 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 119/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος
Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος).
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-4-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
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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