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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2022    

 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 30/2022 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΥ ΖΗΝ» ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2021». 

 
Σήμερα Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 7.859/17-6-2022 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 πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 

2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. Μέλος, 

5. Ιωάννης Τσεπκεντζής- Αναπλ. μέλος. 

1.Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. Μέλος. 

2.Ευάγγελος Θωμάς-Τακτ. Μέλος. 
3.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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε 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:  

        •Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια & 

εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης παρόδιας 
ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθμισμένων αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας». 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 
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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. 

         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 6ο – 9ο, 1ο,2ο, 
3ο, 5ο και 4ο. 

          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  το αριθ. πρωτ. 677/8-6-
2022 έγγραφο για έγκριση της αριθμ 36/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου 

του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού οικ. 
έτους 2021», η οποία έχει ως εξής: 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ:7 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.  «ΕΥ ΖΗΝ»  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
20 ΜΑΪΟΥ 2022 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 30/2022 

 

         Σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, 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.410/16-5-2022 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 

τις αρ. 343/2019, 130/2021 και 12/2022 αποφάσεις αυτού, για λήψη απόφασης στο 

παρακάτω θέμα της ημερησίας διάταξης. 

Στη σημερινή συνεδρίαση συμμετείχαν τα τακτικά μέλη που είναι τα εξής: 

1. Γιώγας Δημήτριος Πρόεδρος 

2. Καραπατσούδη Ελένη Αντιπρόεδρος 

3. Βλαδίκα Ελισάβετ Μέλος 

4. Δαλκαλίτση  Μαρία  Μέλος 

5. Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Πλιούτα Κωνσταντίνα Μέλος 

7. Τζούρτζου Ελένη Μέλος 

8. Φιλούκατζη  Σωτηρία Μέλος 
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Για να συζητήσουν το θέμα της  ημερήσιας διάταξης : 

6.       Έγκριση Απολογισμού  οικ. έτους 2021   

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε και η κ. Τζίκα Γεωργία ,τακτική υπάλληλος του «ΕΥ 

ΖΗΝ» για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παραβρέθηκε  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 

παραβρέθηκαν τα εννέα (9) αρχίζει η συζήτηση των θεμάτων  της  ημερήσιας διάταξης: 

6.     Έγκριση Απολογισμού  οικ. έτους 2021  

 

Ο Πρόεδρος που εισηγείται το θέμα θέτει υπόψη του Δ.Σ. τα απολογιστικά στοιχεία 

Οικονομικού Έτους 2021 και παρακαλεί για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

Το Δ.Σ. αφού έλεγξε τα εκτεθέντα παραστατικά στοιχεία (απολογιστικό πίνακα, καταστάσεις 

εσόδων – εξόδων – κρατήσεων, ισολογισμό, κίνηση τραπεζικών λογ/σμών),  και έχοντας 

υπόψη τα άρθρα 163, 234 και 236 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8-6-2006) «Κύρωση του 

Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει τον Απολογισμό Οικονομικού Έτους 2021, ο οποίος εμφανίζεται ως εξής:  

 

 

 

 

 

το οποίο  μεταφέρεται στη νέα χρήση οικονομικού έτους 2022.  

9.         Κανάνης Διονύσιος                    Μέλος 

   

ΕΣΟΔΑ 1.394.291,50 ευρώ 

ΕΞΟΔΑ 1.286.061,36 ευρώ 

ΤΑΜ. ΥΠΟΛΟΙΠΟ 108.230,14 ευρώ 
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Η παρούσα απόφαση να αποσταλεί στο Δήμο  Έδεσσας, για την κατά νόμο έγκρισή της από 

την Οικονομική Επιτροπή. 

Αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αποτελούν οι συνημμένοι πίνακες εσόδων- εξόδων οικ. 

Έτους  2021 και η ανάλυση του ταμειακού υπολοίπου.  

Η  κ. Τζούρτζου Ελένη δήλωσε παρούσα στην παραπάνω απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό    30/2022. 

        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση της παραπάνω απόφασης. 
         Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της 

την αριθ. 30/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την 
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ», καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. vi του Ν. 4623/2019 
(ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», και τις παρ.1δ  
του άρθρου 177 Ν. 4635/2019 ΦΕΚ Α΄167 «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις». 

 
 Αποφασίζει ομόφωνα  

Εγκρίνει την υπ’ αριθμ. 36/2022 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» του Δήμου Έδεσσας, με την οποία εγκρίνεται  ο 
απολογισμός του έτους 2021 του ΝΠ∆∆ του Δήμου Έδεσσας, όπως εμφανίζονται στους 

συνημμένους πίνακες οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο  τμήμα της παρούσας 
απόφασης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 174/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:35 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 22-6-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης 

Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής (Αναπλ. μέλος). 
 

 
 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. 
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