
 1 

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 

(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 81/2022    
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

5. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2023-2026 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
 

   Σήμερα Τρίτη 29 Μαρτίου 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. 3.878/24-3-2022 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. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος, 

4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος  
5. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
6. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

1. Ευάγγελος Θωμάς Τακτ. Μέλος. 
 
 

 
        Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση.  

        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 κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 
ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθεί σήμερα 
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ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
● Έγκριση 3ης παράτασης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού  

          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. 

         Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο – 7ο, 
19ο, 17ο, 20ο -26ο, 8ο -16ο και 18ο . 

           
        Ο Πρόεδρος σχετικά με το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 2.966/16-3-2022 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 
         «Με το υπ¨αριθμ.  15361/08.03,2022  έγγραφο  του ΥΠ. ΕΣ. καλούνται οι Δήμοι 
και τα Νομικά πρόσωπα του υποτομέα  των ΟΤΑ  να  υποβάλλουν συμπληρωμένους και 
σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο έγγραφο, τους  Πίνακες  μεσοπρόθεσμων 
προβλέψεων του Παραρτήματος  Α΄ του  εγγράφου,  στην Γενική  Διεύθυνση  
Οικονομικών  Τ.Α  και Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α του 
ΥΠΕΣ.(ΔΟΙΚΤΑΥΠΕΣ) αποκλειστικά μέχρι την 16Η Μαρτίου  και ειδικότερα στον Ειδικό 
Διαδικτυακό Τόπο  ( ΕΔΤ ) https://aftodioikisi.ypes.gr  
       Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, θα αποτυπωθούν τα δημοσιονομικά  
αποτελέσματα των δύο προηγουμένων ετών, εκτιμήσεις τους για το έτος 2022 καθώς και 
οι προβλέψεις των φορέων αναφορικά με την εξέλιξη των εσόδων, των δαπανών, των 
απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο  2023-
2026. Μετά από επεξεργασία των πινάκων, κατά την οποία θα ληφθεί υπόψη το σύνολο 
των διαθέσιμων  δεδομένων, η ΔΟΙΚΤΑ/ΥΠΕΣ  θα καταρτίσει το βασικό σενάριο του  
Ενοποιημένου  Προϋπολογισμού των  ΟΤΑ  για την περίοδο  
2023-2026. 
    Υπενθυμίζεται, ότι τα ποσά των προβλέψεων, τα οποία  θα καταγραφούν στους 
πίνακες δεν δεσμεύουν τους φορείς του υποτομέα των ΟΤΑ κατά την κατάρτιση των 
προϋπολογισμών των επόμενων οικονομικών ετών. 
    Σύμφωνα με το  υπ΄ αριθμ. 15361 /08.03.2022  έγγραφο  του ΥΠ. ΕΣ οι 
συμπληρωμένοι  πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων των συνημμένων αρχείων  θα 
υποβληθούν από τους στατιστικούς ανταποκριτές, με ευθύνη των Προισταμένων 
Οικονομικών Υπηρεσιών   στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο  ( ΕΔΤ ) 
https://aftodioikisi.ypes.gr μέχρι  16.03.2022  
    Επισυνάπτουμε τους πίνακες  του  Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος του Δήμου τους 
οποίους συνέταξε η οικονομική υπηρεσία σύμφωνα με τις  οδηγίες της παραπάνω 
εγκυκλίου.         
        Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στην Υπάλληλο του Τμήματος  Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Ελευθερία Σαπουντζή,  προκειμένου να δώσει τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα. 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

καταρτίσουν το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2022-2026 
του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με το σχέδιο της υπηρεσίας. 
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη 

της την αριθ. πρωτ. 2.966/16-3-2022 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
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Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα», 

 
Αποφασίζει ομόφωνα 

          Καταρτίζει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-
2026 του Δήμου Έδεσσας, σύμφωνα με τους συνημμένους Πίνακες, οι οποίοι 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 81/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

11:00 π.μ. 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 

κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 4-4-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράρτογλου, 
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος Ρυσάφης, 

Ιωάννης Χατζόγλου. 
 

  

 
 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
-Λογιστήριο κα Ελευθερία Σαπουντζή. 

 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη  Μουράτογλου. 
-Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών κα Μαρ. Ρούσκα. 
-Προϊσταμένη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών κα Μελπ. Καλούση. 

 


