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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 208/2021    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 
Σήμερα Παρασκευή 2 Ιουλίου 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. 8.950/28-6-2021 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 πέντε (5) 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 Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

 

1.Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος. 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-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 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 1ου Πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση 
και Επανάχρηση κτηρίων πρώην ΚΕΦΟ και Κοινοτικού Καταστήματος Παλαιού 
Αγίου Αθανασίου Δήμου Έδεσσας». 
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2. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στον οικισμό Κερασιάς». 
3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου 

«Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στο Κλεισοχώρι (Παιδικός Σταθμός)». 
4. Αντικατάσταση υδρονομέα άρδευσης στην Κοινότητα Αγ. Αθανασίου. 
    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 εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τη με αριθμ. πρωτ. 9.207/1.7.2021 εισήγησή 

του, η οποία έχει ως εξής: 
 «Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρ. 202 του Ν. 3463/2006 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει: «Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, καθώς και για την 
αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης επιτρέπεται να χορηγούνται στους 
οικονομικά αδύνατους κατοίκους, τους τρίτεκνους και πολύτεκνους είδη διαβίωσης ή 
περίθαλψης, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής, με απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά 
βοηθήματα.»  
Η αρμοδιότητα αυτή πλέον ασκείται από την οικονομική επιτροπή, η οποία 
αποφασίζει μεταξύ άλλων και για την εξειδίκευση των πιστώσεων.  

Ο Δήμος Έδεσσας προτίθεται να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που παρέχεται από το 
νόμο και να χορηγήσει χρηματικά βοηθήματα σε οικογένειες που αποκτούν τρίτο 
τέκνο ή περισσότερα και να στηρίξει τις οικογένειες αυτές.   

Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών, πριν την εξειδίκευση 
της πίστωσης από την οικονομική επιτροπή και προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα 

αξιολόγησης από τις υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να γίνει καταγραφή ορισμένων 
κριτηρίων.    
Με βάση τα παραπάνω προτείνεται: 

«1. Ύψος στήριξης: Το ποσό της οικονομικής στήριξης ανέρχεται στα 2000 ευρώ για 
το 3ο τέκνο, άπαξ. Για δίδυμα ανέρχεται στα 4.000€ κ.ο.κ.. 

2.Έναρξη ισχύος: Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή από 1-1-2020 και οι 
γονείς/γονέας που έχει την επιμέλεια και των τριών τέκνων να είναι δημότες του 
Δήμου Έδεσσας 

3. Διαδικασίες Χορήγησης: Για τη χορήγηση της οικονομικής στήριξης για την 
γέννηση του 3ου τέκνου απαιτείται η υποβολή αίτησης  
4.Δικαιούχοι της οικονομικής στήριξης: 

α. Έλληνες πολίτες που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας,  
β. Ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς και είναι  Δημότες 

Δήμου Έδεσσας, 
γ. Πολίτες κρατών -μελών της ΕΕ που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 
δ. Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, 

Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 
ε. Πολίτες άλλων κρατών, που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 

Χορηγείται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων εφόσον, με εξαίρεση την περίπτωση ε, 
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στον Δήμο Έδεσσας τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από 
το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των ιδίων η   των συζυγών τους η  , εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν 

υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία 
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εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τεκνά τους βρίσκονται στην 

Ελλάδα. 
Όσον αφορά πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νομιμά και μόνιμα στον Δήμο 

Έδεσσας  εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα 
τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό 
προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων η   των 

συζυγών τους η  , εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη 

φορολογικοί δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα 
εξαρτώμενα τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα» και παρακαλώ την οικονομική 

επιτροπή του Δήμου Έδεσσας να αποφασίσει σχετικά».   
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο μέλος κ. Ιωάννη Τσεπκεντζή, ο οποίος 

ανέφερε ότι η νομοθεσία αναφέρεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, οι οποίες έχουν 
κριθεί με νομολογία και ζήτησε να αναβληθεί η συζήτηση του θέματος, προκειμένου 
να υπάρχει εισήγηση της Νομικής Συμβούλου και των Υπηρεσιών και εφόσον 

αποφανθούν ότι μπορεί να δοθεί το επίδομα με τους όρους που περιγράφονται, να 
δοθεί σε όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο νόμο και να μην εξαιρούνται οι 

οικογένειες που απέκτησαν 3ο παιδί πριν το 2020. 
Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στο μέλος κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, η οποία 

ανέφερε ότι η Οικονομική Επιτροπή θα το ψηφίσει και αν θέλει η Οικονομική 

Υπηρεσία θα ζητήσει τη γνώμη της Νομικής Συμβούλου. 
Μετά τα παραπάνω το μέλος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής ζήτησε να αποσταλεί η 

απόφαση στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο, καθώς θεωρεί ότι είναι νομικά αίολη.   

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 

          Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, την 
παρ. 2 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει, καθώς και 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. 1ι 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 τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε οικογένειες που αποκτούν 

τρίτο τέκνο ή περισσότερα, για τη στήριξή τους.   
         Για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών του Δήμου και των δημοτών, πριν την 
εξειδίκευση της πίστωσης από την οικονομική επιτροπή και προκειμένου να υπάρχει 

δυνατότητα αξιολόγησης από τις υπηρεσίες του Δήμου θα πρέπει να γίνει καταγραφή 
των παρακάτω κριτηρίων:    
1. Ύψος στήριξης: Το ποσό της οικονομικής στήριξης ανέρχεται στα 2000 ευρώ για 

το 3ο τέκνο, άπαξ. Για δίδυμα ανέρχεται στα 4.000€ κ.ο.κ.. 
2.Έναρξη ισχύος: Το παιδί να έχει γεννηθεί εν ζωή από 1-1-2020 και οι 

γονείς/γονέας που έχει την επιμέλεια και των τριών τέκνων να είναι δημότες του 
Δήμου Έδεσσας 
3. Διαδικασίες Χορήγησης: Για τη χορήγηση της οικονομικής στήριξης για την 

γέννηση του 3ου τέκνου απαιτείται η υποβολή αίτησης  
4.Δικαιούχοι της οικονομικής στήριξης: 

α. Έλληνες πολίτες που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας,  
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β. Ομογενείς αλλοδαποί οι οποίοι διαθέτουν δελτίο ομογενούς και είναι  Δημότες 

Δήμου Έδεσσας, 
γ. Πολίτες κρατών -μελών της ΕΕ που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 

δ. Πολίτες των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, 
Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετοί πολίτες που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 
ε. Πολίτες άλλων κρατών, που είναι Δημότες του Δήμου Έδεσσας, 

Χορηγείται στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων εφόσον, με εξαίρεση την περίπτωση ε, 
διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στον Δήμο Έδεσσας τα τελευταία πέντε (5) έτη πριν από 
το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων 
φορολογίας εισοδήματος των ιδίων η   των συζυγών τους η  , εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν 

υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη φορολογική δήλωση, στην οποία 

εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα τεκνά τους βρίσκονται στην 
Ελλάδα. 

     Όσον αφορά πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στον 

Δήμο Έδεσσας εφόσον διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελληνική Επικράτεια τα 
τελευταία δώδεκα (12) έτη πριν από το έτος υποβολής της αίτησης, όπως αυτό 
προκύπτει από την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ιδίων η   των 
συζυγών τους η  , εφόσον οι ίδιοι δεν ήταν υπόχρεοι φορολογικής δήλωσης, από τη 

φορολογική δήλωση, στην οποία εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη και τα εξαρτώμενα 

τέκνα τους βρίσκονται στην Ελλάδα.  
     Το μέλος κ. Ιωάννης Τσεπκεντζής δήλωσε ότι απέχει από την ψηφοφορία  

(παρών). 

     
     Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:40 π.μ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 208/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 7-7-2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Τσεπκεντζής 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης - 

  Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 
-Γραφείο Δημάρχου 

 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
-Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών  Μ. Ρούσκα 

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου 

 


