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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 
(ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ - ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 293/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 
ΕΡΓΟΥ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΠ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» ΠΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
 

Σήμερα Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 10:00 – 11.00 μ.μ. 

συνεδρίασε κατεπειγόντως δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 

13.847/25.10.2022 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), σε συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 
Α΄136), 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. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα -Τακτ. 
Μέλος 

4. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος. 

5. Ιωάννης Μουράτογλου - Τακτ. Μέλος. 

1.Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος 
2.Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. Μέλος. 

 

         

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Μετά το τέλος της διάρκειας της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι 

υπάρχει νόμιμη απαρτία.  
 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 13830/25.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης 
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Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής 
ανάπτυξης, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

 «Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την Α.Π. 224/20-10-2022 
επιστολή του, ενημέρωσε το Δήμο Έδεσσας για τη χρηματοδότηση με τη μορφή 
επιχορήγησης μέσω του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Εκσυγχρονισμός 
των ΚΕΠ όλης της χώρας». 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο της ανωτέρω επιστολής περιγράφεται αναλυτικά ο 
οδηγός της δράσης καθώς και τα ποσά χρηματοδότησης ανά δήμο ανάλογα με το 
είδος της υπηρεσίας ή προμήθειας. 

Ειδικότερα χρηματοδοτείται: 
• Το κόστος ανακαίνισης των υπαρχόντων ΚΕΠ 
• Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
• Το κόστος της προμήθειας για την αντικατάσταση εκτυπωτών 
• Το κόστος της προμήθειας tablet για να χρησιμοποιηθούν από τους 

εργαζόμενους στα ΚΕΠ 
• Το κόστος προμήθειας tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών των ΚΕΠ από 

τους πολίτες και 
• Το κόστος προμήθειας συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας 

εξυπηρετούμενων (στα μεγαλύτερα ΚΕΠ από πλευράς συναλλαγών). 
Στο  Παράρτημα του ίδιου εγγράφου αναγράφεται ότι ο Δήμος Έδεσσας θα 

χρηματοδοτηθεί με το ποσό των 17.800,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για την προμήθεια 
Η/Υ, tablet και εκτυπωτών, με 38.192,00€ πλέον ΦΠΑ 24% για εργασίες 
ανακαίνισης και 7.900,00 πλέον ΦΠΑ 24% για προμήθεια 2 tablet και ενός 
συστήματος προτεραιότητας. 

Η Ο.Ε. θα πρέπει να αποφασίσει: 
•Αποδοχή ανάληψης υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του έργου 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ όλης της χώρας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

•Την αποδοχή της χρηματοδότησης των 79.226,08 € 
•Την εγγραφή του ανωτέρω ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου». 
     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε 

τις ψήφους. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 

13.830/25.10.2022 εισήγηση της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, 
Πληροφορικής & Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης, το με αριθμ. πρωτ. 
224/20.10.2022 έγγραφο του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 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 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 

Α. Την αποδοχή ανάληψης υλοποίησης των δράσεων στο πλαίσιο του έργου 

«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ όλης της χώρας» που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 

Β. Την αποδοχή της χρηματοδότησης των 79.226,08 € 
Γ. Την εγγραφή του ανωτέρω ποσού στον προϋπολογισμό του Δήμου. 
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 293/2022 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 

στις 11:00 μ.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 26.10.2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα,  
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου. 

 
 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊσταμένη Τμήματος  Προγραμματισμού & Οργάνωσης  Ε. Ψυχογυιού 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 
- Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & 

Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης  Δ. Μεταξά 

 


