
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

       ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ         

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  132/2021    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2022  

Σήμερα Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18.00 το Δημοτικό Συμβούλιο

συνήλθε σε ειδική  δια  τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση,  ύστερα από την με  αριθμ.

πρωτ.  17.764/10.12.2021  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  Φίλιππου

Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού

Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67

του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης» όπως  αυτό

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, σε συνδυασμό με το άρθρο

10 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ τ.Α΄ αρ. 55/11.03.2020).

Πριν  από  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  Πρόεδρος  διαπίστωσε  ότι

συμμετείχαν τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος
2 Πέτκου Αναστάσιος (Αντιπρόεδρος) 13 Μούκας Σωτήριος
3 Γιώγας Δημήτριος 14 Μουράτογλου Ιωάννης
4 Δελής Αθανάσιος 15 Παπαδόπουλος Ελευθέριος
5 Θεοδώρου Έλλη 16 Πασχάλης Αλέξανδρος
6 Θωμάς Ευάγγελος 17 Ρυσάφης Αντώνιος
7 Ιατρίδου-Βλαδίκα Αναστασία 18 Σαμλίδης Μιχαήλ
8 Καραμάνη Δήμητρα 19 Τσεπκεντζής Ιωάννης
9 Κατσάρα-Βλάχου Μαρία 20 Τσιτσάγκας Χαράλαμπος
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10 Κετσιτζίδης Ιγνάτιος 21 Χατζόγλου Ιωάννης
11 Κίτσου Ελένη

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

αν και κλήθηκαν νόμιμα
1 Γάτσης Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Ξυλουργίδης Αντώνιος
2 Καραπατσούδη Ελένη 5 Ταμβίσκου Ευτυχία
3 Μουστάκας Γεώργιος 6 Τζιάκος Δημήτριος

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  .κ.  Αλέξανδρος  Πασχάλης  αποχώρησε  –

αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων:

α. Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός

β. Άρνισσας κ. Νικόλαος Παπαγιαννίδης 

γ. Ριζαρίου κα Ευθυμία Λυκίδου

δ. Νησίου κ. Θεόδωρος Χορόζης

Ο  Δήμαρχος  κ.  Δημήτριος  Γιάννου  προσκλήθηκε  και  συμμετείχε  στη

συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  ο  Πρόεδρος

κήρυξε  την έναρξη  της  συνεδρίασης  και  τα  μέλη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου

άρχισαν να συζητούν τα θέματα.

Ο Πρόεδρος σχετικά με το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη

των  μελών  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  την  αριθμ.  356/2021  απόφαση   της

Οικονομικής Επιτροπής, η οποία γνωστοποιήθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη και έχει

ως εξής:

1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΈΔΕΣΣΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022

   Σήμερα Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου 2021 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. 16.894/26-11-2021 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.
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          Στη  συνεδρίαση  υπήρξε  νόμιμη  απαρτία  γιατί  συμμετείχαν
πέντε (5) από τα  επτά (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

1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος
2. Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. μέλος

           Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Ιωάννης Χατζόγλου και Μιχαήλ
Σαμλίδης συμμετείχανε στη συνεδρίαση δια ζώσης, ενώ τα υπόλοιπα μέλη
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.

Ο  Πρόεδρος  σχετικά  με  το  1ο θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης
γνωστοποίησε  ηλεκτρονικά  στα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την
αριθμ. 2/2021 Απόφαση – Εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία
έχει ως εξής:       
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΤΟΥ  ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022.

Σήμερα Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021 στο Δημοτικό Κατάστημα 
Έδεσσας και από  ώρα 09:00 π.μ. έως 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια 
περιφοράς σε συνδυασμό με την αριθμ. 643/69472/24-9-2021  εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, η Εκτελεστική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 16.843/25-11-2021 του 
Προέδρου της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 του Ν.4555/18, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής 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 επτά (7) μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Δημήτριος Γιάννου – Πρόεδρος
2. Μαρία Βλάχου- Κατσάρα, 
Αντιδήμαρχος,

1. Αλέξανδρος Πασχάλης, Αντιδήμαρχος,
2.Κων/νος Λαμπρόπουλος, 

Αντιδήμαρχος.
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3. Μιχάλης Σαμλίδης, Αντιδήμαρχος,
4. Ιωάννης Μουράτογλου, Αντιδήμαρχος,
5. Σωτήριος Μούκας, Αντιδήμαρχος.
        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.

Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος 
λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες ψηφοφορίας των 
μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, προχώρησε στη λήψη της απόφασης 
του θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το μοναδικό θέμα της ημερήσιας
διάταξης είχε γνωστοποιήσει στα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής το
Προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2022 όπως
αυτό συντάθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και ανέφερε τα
ακόλουθα:

Σύμφωνα  με  τις  περιπτ.  δ’  και  ε’  του  άρθρου  63  του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
η Εκτελεστική Επιτροπή:
δ)  Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου
στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του προϋπολογισμού
και  εισηγείται  το  προσχέδιο  του  προϋπολογισμού  και  το  ετήσιο
πρόγραμμα δράσης προς την οικονομική επιτροπή.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.

Συνολικά ο Προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2022 σύμφωνα με τα
στοιχεία που παρουσίασε η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου ανέρχεται στα
σαράντα εκατομμύρια εννιακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες επτά ευρώ και
πενήντα  ένα  λεπτά  (40.943.007,51€), στα  οποία  περιλαμβάνονται
τακτικά και έκτακτα έσοδα, εισπράξεις από ανταποδοτικά τέλη  κ.λπ. 
          Σύμφωνα  με  το  άρθρο  77  του  Ν.4172/2013  και  ιδίως στην
παράγραφο  5,  όπως  αντικαταστάθηκε  από  το  άρθρο  189  του  Ν.
4555/2018  «Η οικονομική επιτροπή, έως την 20η Σεπτεμβρίου, εξετάζει
το προσχέδιο που της παραδίδει η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και το
σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε κοινότητας και ειδικότερα αν:
α)  οι  συνολικές  δαπάνες  που  αναγράφονται  σε  αυτό  υπερβαίνουν  το
ανώτατο ποσό που έχει καθοριστεί από το δημοτικό συμβούλιο για κάθε
κοινότητα,  β)  οι  δαπάνες  αφορούν  τις  αρμοδιότητες  που  έχουν
μεταβιβαστεί από το δημοτικό συμβούλιο στις κοινότητες, γ) τα έσοδα
και οι δαπάνες είναι νόμιμες, δ) έχουν εγγραφεί οι υποχρεωτικές δαπάνες
και τα έσοδα που επιβάλλονται υποχρεωτικά από νόμο και ε) τηρούνται οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του παρόντος και,  εφόσον απαιτείται,  το
αναμορφώνει ανάλογα και εφόσον απαιτείται το αναμορφώνει αναλόγως
και καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού».
         Η Οικονομική Επιτροπή, έως την ίδια ημερομηνία, μεριμνά για την
ενσωμάτωση  του  σχεδίου  του  προϋπολογισμού  στην  ηλεκτρονική βάση
δεδομένων  που  τηρείται  στο  ΥΠΕΣ,  προκειμένου  το  Παρατηρητήριο
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Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ του  άρθρου 4 του Ν.4111/2013,  να
παράσχει τη γνώμη του επ΄ αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με
απόφαση  του,  με  σκοπό  την  επίτευξη  ρεαλιστικών  και  ισοσκελισμένων
προϋπολογισμών.  Με  τη  γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  η  οποία
κοινοποιείται στους Δήμους, στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές
και  στους  υπουργούς  Εσωτερικών  και  Οικονομικών  προσδιορίζονται  οι
Δήμοι που: α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών, β)
έχουν  παραβεί  τις  οδηγίες  κατάρτισης  των  προϋπολογισμών  που
παρασχέθηκαν με την ΚΥΑ της παραγράφου 1 του παρόντος και γ) δεν
έχουν  ενσωματώσει  το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  τους  στην
ηλεκτρονική  βάση  δεδομένων  του  ΥΠΕΣ  εντός  της  προβλεπόμενης
προθεσμίας. Στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η Οικονομική
Επιτροπή  εκάστου  Δήμου  είναι  αναγκαίο  να  εγγράψει  σε  επιμέρους
κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού,
ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει
οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού,
το οποίο υποβάλλεται  από την Οικονομική Επιτροπή προς το Δημοτικό
Συμβούλιο  προς  συζήτηση  και  ψήφιση,  το  αργότερο  έως  το  τέλος
Οκτωβρίου,  και  υποχρεωτικά  συνοδεύεται  από  τη  γνώμη  του
Παρατηρητηρίου,  τις  οδηγίες  του  ΥΠΕΣ,  καθώς  και  από  αιτιολογική
έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν
στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
          Ενόψει  των ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό προσχέδιο
του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2022 που παρουσίασε η
Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου,  ο  Πρόεδρος καταμέτρησε τις  ψήφους
των  μελών  της  Εκτελεστικής  Επιτροπής  και  προχώρησε  στη  λήψη
σχετικής απόφασης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της το προσχέδιο του
προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2022 όπως παρουσιάστηκε
από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου καθώς και  τις περιπτ. δ’ και ε’
του  άρθρου  63  του  Ν.3852/10(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της
Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης»  όπως
τροποποιήθηκε  και  ισχύει  καθώς  και  την   ΚΥΑ  55040/31-7-2021(ΦΕΚ
329/26-7-2021),

Αποφασίζει ομόφωνα
    Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, όπως εμφανίζεται 
στο συνημμένο έγγραφο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση 
ολοκληρώθηκε στις 10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 2/2021
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 της την υπ’ αριθ. 2/2021 απόφαση
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου,  την  ΚΥΑ οικ.  55040/21.07.2021
(ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β') καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77
του Ν.  4172/2013  και  την περίπτ. β’ της παρ.1  του άρθρου 72 του Ν.
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3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 40 παρ. 1 β 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
Καταρτίζει  το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  Έδεσσας

οικονομικού  έτους  2022,  το  οποίο  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  της  παρούσας
απόφασης και συνοπτικά έχει ως ακολούθως:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 40.943.007,51

Αποθεματικό 3.528.91
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 40.943.007,51

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 356/2021

Επίσης, ο Πρόεδρος γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη την Εισηγητική

έκθεση με το σχέδιο του Προϋπολογισμού, που καταρτίσθηκε με την ανωτέρω

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν,  δόθηκε  ο  λόγος  στον  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών  κ.  Ιωάννη

Μουράτογλου, καθώς και στον Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,  προκειμένου να

δώσουν  τις  απαραίτητες   διευκρινίσεις  για  το  θέμα,  όπως  αναλυτικά

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Ακολούθως,  δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ.  Ιωάννη

Τσεπκεντζή,  Αντώνιο  Ρυσάφη  και  Χαράλαμπο  Τσιστσάγκα,  καθώς  και  στον

Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου, προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για

το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Κατόπιν  των  ανωτέρω,  o Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη  να  ψηφίσουν  τον

προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2022, έτσι όπως καταρτίστηκε το

σχέδιό του με την αριθμ. 356/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Το Δ.Σ. αφού  έλαβε υπόψη τα παραπάνω και 

-  την  περίπτ.  β’  της  παρ.1  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010  όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει

- Το άρθρο 77 του ν. 4172/2013 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189

του Ν.4555/18, τροποποιήθηκε και ισχύει

- το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει
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- την παρ.3 του άρθρου 76 και τις περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63 του

Ν.3852/2010

-  το  τεχνικό  πρόγραμμα του  δήμου  έτους  2022 που  ψηφίστηκε  με  την

αριθμ. 120/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

-  το  αριθμ.  6/2021  απόσπασμα  πρακτικού  της  Δημοτικής  Επιτροπής

Διαβούλευσης

- την αριθ. 2/2020  απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με την οποία

εισηγήθηκε το προσχέδιο του προϋπολογισμού στην Οικονομική Επιτροπή

-  το  σχέδιο  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου  οικον.  έτους  2022  όπως

καταρτίστηκε με την αριθμ. 356/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

- την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β’)  με την

οποία παρέχονται οδηγίες για τη σύνταξη του προϋπολογισμού 

-  το  με  αριθμ.  πρωτ.  2181/10.12.2021  έγγραφο  με  τη  γνώμη  του

Παρατηρητηρίου, που ακολούθησε την ανάρτηση του προϋπολογισμού στη βάση

δεδομένων του ΥΠΕΣ 

- το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, καθώς και την αιτιολογική έκθεση του,

σύμφωνα με την οποία προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι: «…  Εάν δεν υποβληθεί

εναλλακτική πρόταση, θεωρείται εγκεκριμένη η εισήγηση του Δημάρχου …. Με

τις  προτεινόμενες  ρυθμίσεις  ….  εξασφαλίζεται  η  ….  ψήφιση  σημαντικών

αποφάσεων για λειτουργία δημοτικών υπηρεσιών …». 

- Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις από τις λοιπές

δημοτικές παρατάξεις και ως εκ τούτου λογίζονται ως έγκυρες μόνο οι θετικές

ψήφοι υπέρ της μοναδικής πρότασης

Αποφασίζει με 10 έγκυρες ψήφους

Α. Ψηφίζει  την  πρόταση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  ως  εγκεκριμένο

προϋπολογισμό του έτους 2022 όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Β. Το  κείμενο  του  προϋπολογισμού  με  τα επισυναπτόμενα  έγγραφα και

παραρτήματα  να  υποβληθεί  στο  Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για

έλεγχο. 

Γ. Ο  προϋπολογισμός  να  δημοσιευτεί  σύμφωνα  με  τις  κατά  νόμο

διατυπώσεις. 

Οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Ιωάννης Τσεπκεντζής,  Δήμητρα Καραμάνη,

Ευάγγελος Θωμάς, Αναστάσιος Πέτκου,  Αθανάσιος Δελής,  Αντώνιος Ρυσάφης,

Έλλη  Θεοδώρου,  Ελένη  Κίτσου,  Ιγνάτιος  Κετσιτζίδης  και  Χαράλαμπος

Τσιτσάγκας ψήφισαν αρνητικά σχετικά με την παραπάνω απόφαση,  όμως δεν
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λογίζονται έγκυρες οι ψήφοι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4623/2019, καθώς

δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με το νόμο.  

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Ελευθέριος  Παπαδόπουλος,  ψήφισε  την

πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, με την προϋπόθεση ότι δε θα αυξηθούν τα

δημοτικά τέλη.  

,Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 132/2021

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Ακριβές απόσπασμα 

Έδεσσα  16.12.2021

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γιώγας Δημήτριος, Δελής Αθανάσιος, Θεοδώρου 

Έλλη, Θωμάς Ευάγγελος, Ιατρίδου-Βλαδίκα 

Αναστασία, Καραμάνη Δήμητρα, Κατσάρα-Βλάχου 

Μαρία, Κετσιτζίδης Ιγνάτιος, Κίτσου Ελένη, 

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μούκας Σωτήριος, 

Μουράτογλου Ιωάννης, Παπαδόπουλος Ελευθέριος, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκου Αναστάσιος, Ρυσάφης

Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  Τσεπκεντζής Ιωάννης, 

Τσιτσάγκας Χαράλαμπος, Χατζόγλου Ιωάννης,

Αποδέκτες προς ενέργεια: 

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας

- Λογιστήριο  Φ. Παρούτογλου

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ι. Μουράτογλου

- Πρ/νη  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου  &  Προμηθειών  Μ.

Καλούση

- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα
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