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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 258/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ 
ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ ΖΗΝ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (Ο.Π.Δ.) 2021 ΝΠΔΔ ¨ΕΥΖΗΝ¨ ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ.46735/23.7.2020 ΚΥΑ»  
 

Σήμερα Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε δια 
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή 
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 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» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 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, 

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

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 
 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 

 

            Ο Πρόεδρος και το μέλος  κ. Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχαν δια ζώσης ενώ τα 
υπόλοιπα μέλη με τηλεδιάσκεψη. 

           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 Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών. 
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 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:  
1. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 

για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας – Β΄ 

Φάση».  
2. Έγκριση του 3ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

της μελέτης: «Τροποποίηση της μελέτης διαμόρφωσης του περιβάλλοντα χώρου 

της  "Άνω Εστίας"». 
 

    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  αναφερόμενος στο 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
σε ηλεκτρονική μορφή στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το με αριθμ. πρωτ. 
857/16-8-2021 έγγραφό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ 

ΖΗΝ» με το οποίο διαβίβασε για έγκριση την αριθμ. 29/2021 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, με θέμα «Υποχρεωτική Αναμόρφωση του 

ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021  ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου  
Έδεσσας σύμφωνα με την αρ.  πρωτ: οικ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ», η οποία έχει 
ως εξής:  
 
ΑΡΙΘΜΟΣ:7 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  

«ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:29/2021 

        Σήμερα Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021, και ώρα 16:00 μ.μ, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ 

«ΕΥΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας συνεδρίασε δια περιφοράς 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», ύστερα από 

έγγραφη πρόσκληση με αριθμό πρωτ.672/18-6-2021 του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου 

που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 και τις 

διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)το οποίο και απαρτίστηκε με την αρ. 323/2019 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και τροποποιήθηκε με την αρ. 343/2019 απόφαση αυτού, για λήψη 

απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν τα τακτικά μέλη που είναι τα εξής: 
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Για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης: 

3.  Υποχρεωτική Αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021  

ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου  Έδεσσας σύμφωνα με την αρ.  

      πρωτ: οικ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η κ. Τζίκα Γεωργία, τακτική υπάλληλος του «ΕΥ ΖΗΝ» για 

την τήρηση των πρακτικών. Επίσης συμμετείχε η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοίκησης κ. Γκίνη 

Αικατερίνη. 

Από τη σημερινή συνεδρίαση απουσίασαν: ο κ. Βλαχάκος Ευάγγελος 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία γιατί από τα εννέα (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

συμμετείχαν τα οκτώ (8) προχώρησαν στην λήψη απόφασης του παρακάτω θέματος της ημερήσιας 

διάταξης: 

3.  Υποχρεωτική Αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης  (Ο.Π.Δ.) 2021  

ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου  Έδεσσας σύμφωνα με την αρ.  

        πρωτ: οικ.46735/23-7-2020 ΚΥΑ 

 

Ο πρόεδρος έχοντας υπόψη:  

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 τουΝ.4111/2013, «οι Δήμοι και τα νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου που είναι ενταγμένα στο καταρτιζόμενο, από την ΕΛΣΤΑΤ, Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ), είναι υπόχρεοι να καταρτίσουν Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης, το 

1. Γιώγας Δημήτριος Πρόεδρος 

      2. Καραπατσούδη Ελένη Αντιπρόεδρος 

3. Βλαδίκα Ελισάβετ Μέλος 

4. Δαλκαλίτση  Μαρία  Μέλος 

5. Καραβίδα Αγγελική Μέλος 

6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος 

7. Πλιούτα Κωνσταντίνα Μέλος 

8. Τζούρτζου Ελένη Μέλος 
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οποίο αποτελείται από τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου και των 

νομικών του προσώπων δημοσίου δικαίου». 

 

2. Tο NΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας με την υπ’ αριθμ.65/30-12-2020 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, ενέκρινε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) για το έτος 2021, το υπέβαλε στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  Μακεδονίας- Θράκης και εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. 1274/18-02-2021 

απόφασή της. 

 

3.   Την αρ. 46735/23-7-2020 ( ΦΕΚ 3170/01-08-2020 τεύχος  B΄) κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων και διαδικασίας 

παρακολούθησης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.-Θέματα Λειτουργίας του 

Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».  

με την οποία τροποποιούνται, μεταξύ άλλων, η μεθοδολογία κατάρτισης των ΟΠΔ και τα κριτήρια 

ελέγχου επίτευξης των στόχων οικονομικών αποτελεσμάτων. Με αυτή την αλλαγή επιδιώκεται η 

πλήρης εναρμόνιση της παρακολούθησης των προϋπολογισμών με τις αρχές που διέπουν την 

κατάρτιση αυτών, η απλοποίηση των διαδικασιών στοχοθεσίας και ο έλεγχος της επίτευξης των 

στόχων. 

 

       Σημειώνεται ότι, σε εφαρμογή του άρθρου 9 της απόφασης, οι υπόχρεοι φορείς πρέπει να 

προβούν υποχρεωτικά σε άμεση αναμόρφωση των εγκεκριμένων ΟΠΔ έτους 2021 (ΟΠΔ 

2021),σύμφωνα με τους Πίνακες  Στοχοθεσίας  Οικονομικών Αποτελεσμάτων του Παραρτήματος 

Α΄, ακολουθώντας την υφιστάμενη έως σήμερα διαδικασία. Μετά από την ολοκλήρωση του ελέγχου 

και την έγκριση του αναμορφωμένου ΟΠΔ 2021 από το Δ.Σ γίνεται  αίτημα προς την Δ/νση 

Οικονομικών ΤΑ του ΥΠΕΣ για ξεκλείδωμα της αναφοράς Στοχοθεσίας  2021 στον Κόμβο 

Διαλειτουργικότητας  μετά την υποχρεωτική αναμόρφωση  του ΝΠΔΔ ΕΥ ΖΗΝ  Δήμου Έδεσσας. 

        Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω παρακαλούμε για την έγκριση της υποχρεωτικής 

αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)2021, του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου 

Έδεσσας σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα. 

      Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και μετά από 

διαλογική συζήτηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Εγκρίνει την υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ)του 

ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας για το οικ. έτος 2021, σύμφωνα με το συνημμένο πίνακα, ο 

οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 29/2021. 

           Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του 
ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» κ. Δημήτριο Γιώγα, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες 

διευκρινήσεις στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά.. 
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 857/10-8-2021  έγγραφό του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», την αριθ. 29/2021 
απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τις διατάξεις 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. 1γ 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 αριθμ. 29/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ, με θέμα «Υποχρεωτική 
Αναμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (Ο.Π.Δ.) 2021  ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» 
Δήμου  Έδεσσας σύμφωνα με την αρ. πρωτ: οικ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ», όπως αυτή 

εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας απόφασης. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 258/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 9-9-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης 
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-Προϊσταμένη Δ/νσης Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» κα Αικ. Γκίνη 
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 

 - Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» κ. Δ. Γιώγα 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Μουράτογλου. 
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