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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2020    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

22. ΈΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 42/2020 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ ΖΗΝ» ΜΕ ΘΕΜΑ 
«3Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020». 

 

Σήμερα Τρίτη 27 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. 14.384/23-10-2020 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 και τα  (7) μέλη της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3.  Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος. 

4. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 

6. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 

7. Σωτήριος Μούκας-Αναπλ. μέλος. 

1. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-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 Ουρανία Πασιαλή 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 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 

του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
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            Συζήτηση και λήψη απόφασης για ανάκληση της αριθμ. 288/2020 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Επικύρωση πρακτικών δημοπρασίας 

για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 8ου Νηπιαγωγείου Έδεσσας». 
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και 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 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 898/14-10-2020 έγγραφό του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με το οποίο διαβίβασε για 

έγκριση την αριθμ. 42/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, με θέμα «3Η 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020», η οποία έχει ως εξής:  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:42/2020 

       Σήμερα  Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020, 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. 859/5-10-2020 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: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης. 

1. Γιώγας Δημήτριος Πρόεδρος 

2. Καραπατσούδη Ελένη Αντιπρόεδρος 

3. Βλαδίκα Ελισάβετ Μέλος 

4. Βλαχάκος Ευάγγελος Μέλος 

5. Δαλκαλίτση  Μαρία  Μέλος 

6. Καραβίδα Αγγελική Μέλος 

7. Λαμπρόπουλος 

Κωνσταντίνος 

Μέλος 

8. Πλιούτα Κωνσταντίνα Μέλος 

9. Τζούρτζου Ελένη Μέλος 
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2.        3Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

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: κανένας 

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

Συμβουλίου συμμετείχαν τα εννέα (9) προχώρησαν στην λήψη απόφασης του παρακάτω 

θέματος της  ημερήσιας διάταξης: 

2.       3Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του  ΔΣ τα εξής: 

Μετά την αποχώρηση λόγω συνταξιοδότησης δυο(2) υπάλληλων κατηγορίας-

κλάδου ΔΕ μαγείρων και επιπλέον της επαναλαμβανόμενης αναρρωτικής άδειας τρίτου 

υπαλλήλου κατηγορίας-κλάδου ΔΕ μαγείρων, πρέπει να γίνει ανάθεση υπηρεσιών 

μαγειρείου σε ιδιωτική εταιρεία, μέχρι την εξεύρεση λύσης για την κάλυψη των 

παραπάνω θέσεων   

Η ανάθεση των υπηρεσιών λειτουργίας οργάνωσης του μαγειρείου για την σίτιση 

των νηπίων προς εκπλήρωση των σκοπών λειτουργίας των παιδικών σταθμών είναι 

επιβεβλημένη για την εύρυθμη λειτουργία του νομικού προσώπου.  

Επίσης, μετά την αποχώρηση του Νηπιαγωγείου από το Β΄ ΔΠΣ, σύμφωνα με την 

Πυροσβεστική Υπηρεσία, θεωρείται ότι έχει αλλάξει η χρήση του κτιρίου και πρέπει να 

γίνει νέα μελάτη πυρασφάλειας. 

Πρέπει τέλος να ενισχυθούν κάποιοι Κ.Α. εξόδων. 

Το ΔΣ αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του  

Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ύστερα από διαλογική συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 

        Αναμορφώνει τον  Προϋπολογισμό Εσόδων και Εξόδων του “ΕΥ ΖΗΝ” Οικονομικού 

Έτους 2020 ως εξής : 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

α) Μειώνει τις παρακάτω πιστώσεις: 

α/
α 

Κ.Α. Τίτλος Ποσό μείωσης 

1 00.6111.001 Αμοιβές νομικών 1.500,00 € 

2 00.8261.001 Επιστροφή εισπραχθέντων τροφείων 700,00 € 
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3 10.6042.001 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι 1.000,00 € 

4 10.6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινων. δραστηριοτήτων 800,00 € 

5 10.6699.002 Λοιπές δαπάνες 500,00 € 

6 60.6117.006 Υπηρεσίες σύνταξης φακέλων 
αδειοδότησης ΠΣ 

2.400,00 € 

7 60.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 400,00 € 

8 60.6261.002 Συντήρηση και επισκευή αυλείων χώρων 1.000,00 € 

9 60.6473.001 Έξοδα οργάνωσης κοινων. δραστηριοτήτων 1.000,00 € 

10 60.7134.002 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 600,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΗΣ 9.900,00 € 

 

β) Ενισχύει τις παρακάτω ανεπαρκείς πιστώσεις:  

α/
α 

Κ.Α. Τίτλος Ποσό ενίσχυσης 

1 00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και 
προσαυξήσεις 

100,00 € 

2 60.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 600,00 € 

3 60.6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων  500,00 € 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 1.200,00 € 

 

γ) Εγγράφει νέες πιστώσεις: 

α/α Κ.Α. Τίτλος Ποσό  

1 60.6117.008 Υπηρεσίες μαγειρείου 8.000,00 € 

2 60.7413.001 Μελέτη πυρασφάλειας Β΄ ΔΠΣ Έδεσσας 700,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 8.700,00 € 

 

Γ΄ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΣΟΔΑ 1.478.968,90 € 

ΕΞΟΔΑ 1.475.257,46 € 
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ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

      
       3.711,44 € που δεν υπερβαίνει το 5% των τακτικών εσόδων                                   

 

          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

να αποφασίσουν σχετικά. 

          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ.. 898/14-10-2020 έγγραφό του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», την αριθ. 42/2020 

απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τις διατάξεις 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. 42/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ, με θέμα «3Η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020», 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 
11:00 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 327/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 10-11-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχάλης Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Σωτήριος Μούκας (Αναπλ. μέλος), 
Ιωάννης Μουράτογλου, 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 κ. Ι. Μουράτογλου. 

ΑΔΑ: ΩΘΘΦΩΡΠ-Ζ95


	Αποφασίζει ομόφωνα
	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:42/2020

		2020-11-11T09:00:31+0200
	Athens




