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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2021
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.
Σήμερα Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13.30 μ.μ. συνεδρίασε δια
ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή
νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω 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» και της 59ης Εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 12.142/2-9-2021 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 Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 3. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος.
Τόσο ο Πρόεδρος όσο και τα παρόντα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
συμμετείχαν 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
ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18
(ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:
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• Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη δαπανών φιλοξενίας.
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.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 12.631/13-92021 εισήγηση του Γραφείου Δημάρχου του Δήμου, η οποία ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα µε την περίπτ.ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε µε
την παρ.1 του άρθρου 14 του Ν.4625/19: «Ο Δήμαρχος: [...] «ε) Αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε
αναμόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Για την
άσκηση της αρμοδιότητας αυτής δεν απαιτείται προηγούμενη απόφαση συλλογικού
οργάνου, εκτός αν αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη
εξειδίκευση της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν από την απόφαση του
δημάρχου, προηγείται απόφαση της οικονομικής επιτροπής για μέρος ή το σύνολο των
πιστώσεων που χρήζουν εξειδίκευσης. Εξειδικευμένη θεωρείται η πίστωση, όταν
κατονομάζεται ρητά η συγκεκριμένη δαπάνη για την οποία προορίζεται και
προσδιορίζεται στο αναλυτικότερο δυνατό επίπεδο κωδικοποίησης του προϋπολογισμού.
Σύμφωνα µε την παρ.2 του άρθρου 203 του Ν.4555/18: "2. Όπου στις διατάξεις της
παραγράφου 2 του άρθρου 140, της παραγράφου 3 του άρθρου 158 και του άρθρου
202 του ν. 3463/2006, καθώς και των άρθρων 70 παράγραφος 3 του άρθρου 94 και
παρ. 4 περίπτωση 30 του ν. 3852/2010 ή σε άλλες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας
ορίζεται το δημοτικό συμβούλιο ως όργανο αρμόδιο για την έγκριση της δαπάνης και τη
διάθεση της πίστωσης, νοείται εφεξής ο δήμαρχος, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού».
Με την υπ’αριθμ. 193/2020 απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχτηκε τη
δωρεά ενός οικοπέδου μετά κτίσματος στην πόλη της Έδεσσας από τον κ. Χρήστο Γέσιο
προκειμένου να στεγαστεί εντός του κτηρίου Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
Ο κ. Χρήστος Γέσιος κάτοικος Νέας Υόρκης θα βρίσκεται στην πόλη της Έδεσσας
τον μήνα Σεπτέμβριο για πρώτη φορά από την αποδοχή της δωρεάς.
Ο Δήμος Έδεσσας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσφορά του κ. Γέσιου στην πόλη
και τη συμβολή του στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης μέσω της δημιουργίας
Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα, θα προβεί στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (παράθεση
γεύματος).
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Έδεσσας και στον ΚΑ
00.6443 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 500,00€
Λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό χρίζει εξειδίκευσης
παρακαλώ κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να εισάγετε εκτός
ημερησίας διάταξη την εξειδίκευση της εγγεγραμμένης στον Κ.Α: 00.6443 πίστωσης του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 ως εξής: 500,00€ για δαπάνες φιλοξενίας
(παράθεση γεύματος) προς τιμή του κ. Χρήστου Γέσιου.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να
αποφασίσουν σχετικά.
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της μετά από διαλογική
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 12.631/13-9-2021 εισήγηση
Γραφείου Δημάρχου του Δήμου καθώς και 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. 1β 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 την εξειδίκευση πίστωσης ποσού πεντακοσίων (500,00€) ευρώ στον
προϋπολογισμό έτους 2021 με κωδικό 00.6443 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά
δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών». Το ανωτέρω
ποσό θα διατεθεί για δαπάνες φιλοξενίας (παράθεση γεύματος) προς τιμή του κ.
Χρήστου Γέσιου.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:30 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 269/2021
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα,
Ιωάννης
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 14-9-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Γραφείο Δημάρχου.
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ.
Καλούση.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου.
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