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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΣΤΙΣ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2021    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΠΑΡΟΧΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021. 
 

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, 

2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 

5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,  

6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης-Αναπλ. Μέλος. 

1. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος, 

2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-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 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 

μισθολογικού κόστους από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ στο πλαίσιο του 

προγράμματος επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-
67 ετών. 
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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 5ου, 6ου, 7ου, 8ου, 

9ου, 10ου, 11ου, 13ου, 14ου, 15ου, 16ου, 17ου και 18ου θέματος. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 5.411/19-4-2021 εισήγηση του 

Γραφείου Δημάρχου του Δήμου, η οποία αναφέρει τα παρακάτω:  

      Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 
180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος.  

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής 
τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ.  
3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει 
προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ 
αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς 
τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος.  
4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών 
καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν 
προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια 
της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν.  
5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής 
υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων 

δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω 
προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και 
επ' ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών 
ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν 
υπαλλήλου.  
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6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ 
αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον.  
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του 
υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.». 

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

114/Α'/2006),όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν από το άρθρο 207 του Ν.4555/2018 
(ΦΕΚ 133/Α΄/2018), μπορεί να παρέχεται με απόφαση της Δημαρχιακής πλέων 
Οικονομικής Επιτροπής, πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του 
προϋπολογισμού. 

Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια 
προκαταβολή και το ύψος τους, το ποσό της προκαταβολής που για το Δήμο δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα 4.000,00 € (για Δήμους με πληθυσμό από 10.001 κατοίκους έως 30.000) , 
ο Δημοτικός Υπάλληλος και ο αναπληρωτής του στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του 
Δημάρχου. 

Ο πληθυσμός του Δήμου μας ανέρχεται σε 29.030 κατοίκους, σύμφωνα με την 
απογραφή 2011.        

Επιπλέον στον Κ.Α. 00.8251.001 «Πάγια Προκαταβολή (Έδεσσας)» του προϋπολογισμού 
του έτους 2021,  εγγράφεται πίστωση για την παροχή παγίας προκαταβολής ποσού 
4.000,00 €.  

Με βάση τα παραπάνω προτείνω τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου ποσού 
4.000,00 € και τον ορισμό υπολόγου, για το υπόλοιπο του έτους 2021. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής προτείνει στα μέλη, 
ως υπόλογο της παγίας προκαταβολής για το έτος 2021, το δημοτικό υπάλληλο 

Προφητηλιώτη Ιωάννη του Ελευθερίου ειδικότητας Κλητήρων -Θυρωρών (ΙΔΑΧ) 

εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ κι αναπληρώτρια αυτού τη δημοτικό υπάλληλο Αθανασίου 
Αικατερίνη του Γεωργίου, ειδικότητας Διοικητικού –Οικονομικού (ΙΔΑΧ) εκπαιδευτικής 

βαθμίδας ΠΕ. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της, την αριθ. πρωτ. 5.411/19-4-2021 εισήγηση 

του Τμήματος Ταμείου του Δήμου καθώς και τα ακόλουθα: 

 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 207 
του Ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής 

και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - 

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων 

σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις». 

 τη σχετική πίστωση 4.000,00€ στον Κ.Α. 00/8251.001 «Πάγια Προκαταβολή 

(Έδεσσας)» του προϋπολογισμού οικον. έτους 2021, 

 τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959,  

 το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

παρ. 1 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 

          Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Έδεσσας για το έτος 2021, ποσού 

τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00€) ευρώ. 
         Β. Ορίζει υπόλογο της παγίας προκαταβολής για το έτος 2021, το δημοτικό 

υπάλληλο Προφητηλιώτη Ιωάννη του Ελευθερίου, ειδικότητας Κλητήρων -Θυρωρών 

(ΙΔΑΧ) εκπαιδευτικής βαθμίδας ΔΕ κι αναπληρώτρια αυτού τη δημοτικό υπάλληλο 

Αικατερίνη Αθανασίου του Γεωργίου, ειδικότητας Διοικητικού –Οικονομικού (ΙΔΑΧ) 
εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ, στο όνομα των οποίων θα εκδίδεται το ένταλμα και οι 

οποίοι θα ενεργούν τις πληρωμές σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με 

έγγραφες εντολές του δημάρχου.  
        Γ. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος 

τους, στα όρια  των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς 

του προϋπολογισμού, είναι οι εξής:  
α) για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες και περιοδικά ανακοινώσεων του Δήμου. 

β) για ταχυδρομικά τέλη. 

γ) για την εγκατάσταση νέων τηλεφωνικών γραμμών για την προμήθεια νέων  
τηλεφωνικών καταλόγων και για μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας. 

δ) για συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά νομικού, υπηρεσιακού και εθνικού 

ενδιαφέροντος, καθώς και στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, καθώς και λοιπές 

συνδρομές. 
ε) για την προμήθεια βιβλίων και συγγραμμάτων και περιοδικών υπηρεσιακού και 

νομικού ενδιαφέροντος. 

στ) για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, αξίας μέχρι 400€ (άρθρο 28 
παρ. 3 Ν. 3202/2003).   

ζ) για τέλη κυκλοφορίας και τέλη τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) των οχημάτων των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  
        Δ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:25 π.μ. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 117/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 29-4-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιγνάτιος 

Κετσιτζίδης (Αναπλ. Μέλος). 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

-Υπόλογος παγίας προκαταβολής Προφητηλιώτης Ιωάννης του Ελευθερίου, Τμήμα 

Αγροτικής Ανάπτυξης. 
- Αναπληρωτής υπόλογος παγίας προκαταβολής Αικατερίνη Αθανασίου του Γεωργίου, 

Τμήμα Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταμένη Ταμειακής Υπηρεσίας.  

-Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών 
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