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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 31ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 372/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 331/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: Α) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ», Β) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΣΤΗΝ
ΈΔΕΣΣΑ»
ΚΑΙ
Γ)
«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΈΔΕΣΣΑ» ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020».
Σήμερα Τρίτη 14 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. 17.729/10-12-2021 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 τέσσερα (4) από τα
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 1. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.
4. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
Ο Πρόεδρος καθώς και τα μέλη Αντώνιος Ρυσάφης και Μιχάλης Σαμλίδης
συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης ενώ το μέλος Αναστασία Ιατρίδου -Βλαδίκα με
τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης.
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
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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 της αριθμ. 61/2021 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου με την
επωνυμία «ΕΥ ΖΗΝ» με θέμα «5η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021».
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 μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου και Ιωάννης
Μουράτογλου προσήλθαν και συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση κατά την
συζήτηση του 2ου θέματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής αναφερόμενος στο 6ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
τη με αριθ. πρωτ. 17.515/7-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
Παρακαλούμε για την τροποποίηση της αριθ.331/2021 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής ως προς το αντικείμενο (αντικατάσταση της λέξης «προμηθειών» με την λέξη
«υπηρεσιών»). Ειδικότερα:
από το «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής των
προμηθειών με τίτλο:
α) «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Έδεσσα»
β) «Πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία στην Έδεσσα»
γ) «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
στο ορθό: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής παρακολούθησης-παραλαβής των
υπηρεσιών με τίτλο:
α) «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Έδεσσα»
β) «Πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία στην Έδεσσα»
γ) «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα»
Κατά τα λοιπά η απόφαση ισχύει ως έχει.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη τη με
αριθ. πρωτ. 17.515/7-12-2021 εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας,
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1ίί 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», καθώς τέλος και τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016
(ΦΕΚ Α 147/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει,
Αποφασίζει ομόφωνα
Τροποποιεί την αριθμ. 331/2021 απόφασή της μόνο ως προς το αντικείμενο
(αντικατάσταση της λέξης «προμηθειών» με την λέξη «υπηρεσιών») και η οποία
διαμορφώνεται πλέον ως εξής:
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Συγκροτεί Τριμελή Επιτροπή παρακολούθησης - παραλαβής των υπηρεσιών με
τίτλους:
α) «Προγράμματα κατάρτισης ανέργων στην Έδεσσα»
β) «Πρόγραμμα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία στην Έδεσσα»
γ) «Προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων στην Έδεσσα»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», η οποία
αποτελείται από τους κάτωθι υπαλλήλους:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
1
Τζιμπιλής
Χρήστος
(Πρόεδρος)
2 Παπαδοπούλου
Ευτέρπη
(Μέλος)
3
Καρτσαμάρης
Αντώνιος
(Μέλος)
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Επώνυμο
Όνομα
Ιδιότητα
1
Αθανασίου
Αικατερίνη
(Αναπληρωτής Πρόεδρος)
2
Μίσχου
Ελένη
(Μέλος)
3
Μπουρδάνη
Χρυσούλα
(Μέλος)
Σε εφαρμογή του με αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.7.2020
εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών υποχρεούνται από την κτήση της συγκεκριμένης
ιδιότητας τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά που συγκροτούν την Επιτροπή, σε
υποβολή αρχικής ΔΠΚ και ΔΟΣ εντός 90 ημερών από την κτήση της ιδιότητας αυτής,
καθώς και για υποβολή ετήσιας ΔΠΚ, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του Ν.
3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 331/2021 απόφαση ως έχει.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 372/2021
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
11:15 π.μ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, Αντώνιος
Ρυσάφης.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 15-12-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Αν. Προϊστάμενο Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού
και Νέας Γενιάς Χ. Μπάκο
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Τακτικά και Αναπληρωματικά μέλη Επιτροπής.
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