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ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

9. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 64/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ ΖΗΝ» ΜΕ 
ΘΕΜΑ «ΈΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ, ΧΡΗΣΕΩΣ 2019 ΤΟΥ ΝΠΔΔ «ΕΥ ΖΗΝ» 
ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ» 

 
   Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε στο 

Δημοτικό Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 
τηλεδιάσκεψης, σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 860/27-1-2022 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 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. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Αναπλ. Μέλος, 
5. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης - Αναπλ. μέλος, 

6. Δημήτριος Γιώγας - Αναπλ. μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 
3. Ευάγγελος θωμάς – Τακτ. μέλος 

4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος. 
 

 

           Το μέλος κ. Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση 

του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης και στο εξής δεν συμμετείχε το 
αναπληρωματικό μέλος κ. Δημήτριος Γιώγας. 
           Το μέλος κ. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 
            Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη κ.κ. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης και Ιωάννης Χατζόγλου συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ τα 
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μέλη κ.κ. Μιχαήλ Σαμλίδης, Δημήτριος Γιώγας και Ιωάννης Τσεπκεντζής 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. 
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα 

θέματα της ημερήσιας διάταξης με την εξής σειρά:1ο, 2ο, 4ο, 3ο. 13ο – 18ο, 27ο – 29ο, 
7ο -10ο, 21ο, 11ο, 5ο, 6ο, 25ο, 26ο, 20ο, 19ο, 22ο -24ο & 12ο. 

 
Ο  Πρόεδρος σχετικά με το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, γνωστοποίησε 

ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 20/11-1-2022 

έγγραφό του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με το οποίο 
διαβίβασε για έγκριση την αριθμ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, με θέμα «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων συνοπτικού Ισολογισμού και 

προσαρτήματος χρήσεως 2019 του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας», η οποία έχει ως 
εξής:  
 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ:16 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 

Ν.Π.Δ.Δ.  «ΕΥ ΖΗΝ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 

23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:64/2021 

         Σήμερα Πέμπτη 23  Δεκεμβρίου 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. 

1432/17-12-2021 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: 
 2.  Έγκριση οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και 

προσαρτήματος,  χρήσεως  2019  του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας 

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

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: η κ. Βλάχου Αικατερίνη, αναπληρωματικό 

μέλος, που καλέστηκε μετά από ενημέρωση του τακτικού μέλους Βλαχάκου Ευαγγέλου πως 

δεν δύναται να συμμετέχει στην συνεδρίαση. 

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: 

2.     Έγκριση οικονομικών καταστάσεων,  συνοπτικού   Ισολογισμού και 

προσαρτήματος,  χρήσεως  2019  του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας 

Με τις παρ.1, 2,3 και 4 του άρθρου 163 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 

«1. Έως το τέλος Μαΐου, εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου υποβάλλει δια 

μέσου του δημάρχου στη δημαρχιακή επιτροπή λογαριασμό της διαχείρισης του οικονομικού έτους 

που έληξε. Τα στοιχεία που περιλαμβάνει ο λογαριασμός της διαχείρισης ορίζονται με το προεδρικό 

διάταγμα της παρ. 2 του άρθρου 175. Ο λογαριασμός υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις 

1. Γιώγας Δημήτριος Πρόεδρος 

      2. Καραπατσούδη Ελένη Αντιπρόεδρος 

3. Βλαδίκα Ελισάβετ Μέλος 

4. Δαλκαλίτση  Μαρία  Μέλος 

5. Φιλούκατζη Σωτηρία  Μέλος              

6. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος 

7. Πλιούτα Κωνσταντίνα Μέλος 

8.                      Τζούρτζου Ελένη 

 

Μέλος 
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μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή 

υπηρεσία. 

2.Μέσα σε δύο (2) μήνες αφότου παρέλαβε τα ανωτέρω στοιχεία, η δημαρχιακή επιτροπή τα 

προελέγχει και το αργότερο πέντε (5) ημέρες μετά τη λήξη του διμήνου, υποβάλλει τον απολογισμό 

και προκειμένου για Δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων, 

τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως, μαζί με έκθεσή της στο δημοτικό συμβούλιο. 

3.Ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, 

ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή -λογιστή. 

Οι Δήμοι που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο υποχρεούνται, για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων κάθε οικονομικού έτους, να ορίζουν τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή και 

τον αναπληρωτή του μέχρι το τέλος Οκτωβρίου του έτους αυτού. 

Ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

(ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και 

προσαρτήματος) του Δήμου, εφαρμόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που ακολουθεί το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, οι οποίες συμφωνούν με τις βασικές αρχές των διεθνών 

ελεγκτικών προτύπων. Στο χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής - 

λογιστής αναφέρει εάν ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων 

και εάν τηρήθηκαν οι διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων 

κανονιστικών ρυθμίσεων οι οποίες αφορούν το οικονομικό, λογιστικό και διαχειριστικό σύστημα 

των Δήμων. Περιλαμβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε σημαντικές 

ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα κονδυλίων του ισολογισμού ή 

των αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Εκτός από το πιστοποιητικό ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής-λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και 

έκθεση ελέγχου, στην οποία θα περιλαμβάνει τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχό του, 

παραθέτοντας, επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. Η έκθεση ελέγχου 

υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή-λογιστή στο δημοτικό συμβούλιο και στον Γενικό Γραμματέα 

της οικείας Περιφέρειας. 

4. Το συμβούλιο μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών αφότου παρέλαβε τον απολογισμό ή και τον 

ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως και την έκθεση της δημαρχιακής επιτροπής αποφασίζει με 

πράξη του για την έγκριση του απολογισμού ή και του ισολογισμού και διατυπώνει τις παρατηρήσεις 

του σχετικά με αυτόν, σε ειδική για αυτόν το σκοπό συνεδρίαση, στην οποία παρίσταται και ο 

διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου. 

Ο απολογισμός ή και ισολογισμός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου του ορκωτού 

ελεγκτή-λογιστή, µαζί µε όλα τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 3202/2003 (ΦΕΚ 
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284 Α΄), όπως ισχύει, υποβάλλονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σε έναν (1) µήνα 

αφότου εκδόθηκε η πράξη του δηµοτικού συµβουλίου και η υποβολή του ανακοινώνεται στον 

Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας». 

Επίσης, σύμφωνα µε τα οριζόμενα στο N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7:«η κατά τις διατάξεις του 

∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα δηµοσίευση των προϋπολογισµών, απολογισµών, ισολογισµών 

και λοιπών οικονοµικών στοιχείων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, καθώς και η δηµοσίευση των 

προϋπολογισµών και απολογισµών Ο.Τ.Α. β΄ βαθµού πρέπει να γίνεται σε εφηµερίδες που έχουν 

την έδρα τους στο δήµο ή την κοινότητα, στην οποία εδρεύει ο φορέας για λογαριασµό του οποίου 

γίνονται η δηµοσίευση και οι οποίες περιλαµβάνονται στην απόφαση του άρθρου 2 του νόµου 

3548/07. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται τέτοια εφηµερίδα, οι ανωτέρω δηµοσιεύσεις 

καταχωρίζονται σε εφηµερίδα που έχει την έδρα της εντός των ορίων του νοµού στον οποίο 

εδρεύει ο δήµος ή η κοινότητα.» 

      Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 236 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα 

(ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν 

τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον 

απολογισμό, την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, 

εφαρμόζονται και στα ιδρύματα (ΝΠΔΔ κλπ)». 

     Το ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας εφαρμόζει κλαδικό λογιστικό σχέδιο, µε την υπ’ 

αριθµ.5/15-1-2021 απόφαση του ∆.Σ, αποφασίστηκε ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων (ισολογισμού, λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, πίνακα διαθέσεως 

αποτελεσμάτων και προσαρτήματος) οικ. χρήσης 2019 του ΝΠ∆∆«ΕΥΖΗΝ» από  ορκωτό 

ελεγκτή-λογιστή. 

     Το ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, δεν έχει υπάλληλο του κλάδου Λογιστών µε την  

αριθµ.4/15-1-21 απόφαση του ∆.Σ, προεγκρίθηκε η υποστήριξη και εφαρμογή του 

∆ιπλογραφικού συστήματος του ΝΠ∆∆ από λογιστή.  

     Το ∆.Σ του ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» ∆ήµου Έδεσσας (δεν έχει Οικονοµική Επιτροπή) , µε την 

αριθ. 9/6-3-2020 απόφασή του ψήφισε τον απολογισμό, του ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» έτους 2019 

(η οποία υποβλήθηκε και προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Έδεσσας). 

 Κατόπιν τούτων υποβάλλονται στην οικονομική επιτροπή (δεν έχει Οικονοµική 

Επιτροπή), για έγκριση οι οικονομικές καταστάσεις, ο ισολογισμός και το προσάρτημα 

οικονομικού έτους 2019, του ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας. 

Το ∆.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 163 του Ν.3463/06 
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• το N. 3548/07 άρθρο 6 παρ 7 

• την υπ’αριθµ.9/6-3-2020 εγκριτική απόφαση ∆.Σ του απολογισμού οικονομικού έτους 2019. 

• την υπ’ αριθµ.5/15-1-2021 απόφαση του ∆.Σ για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων-

ισολογισμού και προσαρτήματος  από  ορκωτό ελεγκτή–λογιστή. 

•  τις Οικονομικές καταστάσεις, τον συνοπτικό ισολογισμό και το προσάρτημα οικ. έτους 2019. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.   Την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, του συνοπτικού ισολογισμού και του 

προσαρτήματος, χρήσεως έτους 2019, του ΝΠ∆∆ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας, όπως 

εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της 

παρούσας απόφασης. 

  2.   Την αποστολή της παρούσας απόφασης και όλων των δικαιολογητικών στην 

Οικονομική επιτροπή του ∆ήµου Έδεσσας για έγκριση, όπως προβλέπεται από τις 

σχετικές διατάξεις. 

 3.   Την αποστολή της παρούσας απόφασης και των δικαιολογητικών που ορίζονται στο άρθρο 24 

του ν.3202/2003 στο Ελεγκτικό Συνέδριο και η υποβολή της ανακοινώνεται στον Γενικό 

Γραμματέα της Περιφέρειας. 

4.  Τη δημοσίευση των ανωτέρω οικονομικών στοιχείων, όπως ορίζεται στο    Ν.3548/07 άρθρο 6 

παρ 7. 

Τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν τις αναθέτει στον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 
Το τακτικό μέλος κ. Τζούρτζου Ελένη δήλωσε παρούσα στην συγκεκριμένη  απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 64/2021. 

          Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Πρόεδρο του ΕΥ ΖΗΝ κ. Δημήτριο Γιώγα, 
προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 

          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 το αριθμ. πρωτ. 20/11-1-2022 έγγραφό του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ»,  την αριθ. 64/2021 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του  Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 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», 
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Αποφασίζει ομόφωνα 

Εγκρίνει την αριθμ. 64/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Έδεσσας με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ, με θέμα «Έγκριση 
οικονομικών καταστάσεων, συνοπτικού Ισολογισμού και προσαρτήματος 

χρήσεως 2019 του ΝΠΔΔ «ΕΥΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας», όπως αυτή εμφανίζεται στο 
εισηγητικό μέρος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

Το μέλος κ. Ιγνάτιος κετσιτζίδης δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία  (παρών). 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 11/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:20 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 4.2.2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 
 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος), Δημήτριος 
Γιώγας (Αναπλ. μέλος), Ιγνάτιος Κετσιτζίδης (Αναπλ. 
μέλος), Ιωάννης Χατζόγλου. 

 

 

 
 
 

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. 

 


