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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  284/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

15. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 50/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «2η 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2016» 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 31 Οκτωβρίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 22.629/27.10.2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 22 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Ρυσάφης Αντώνιος 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σαµλίδης Μιχαήλ 

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Σόντρας Ιωάννης  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταµβίσκου Ευτυχία  
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7 ∆ίου Αναστάσιος 18 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Τσιβόγλου Χρήστος  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φουνταλής Μιχαήλ  

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

11 Μουράτογλου Ιωάννης 22 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Ζδρου Αικατερίνη   

 

H ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση µετά  τη 

συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση δεν παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, αν και προσκλήθηκε νόµιµα για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και αφορούν τις 

αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκαν οι: 

α. Νησίου κ. Χρήστος Τσαπκίνης 

β. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 15ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στην Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆. Έδεσσας κα Αναστασία 

Ιατρίδου – Βλαδίκα, η οποία εξέθεσε τα παρακάτω: 

Με την αριθ. 50/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «2η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 
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οικ. έτους 2016», η οποία διαβιβάστηκε, µε το µε αριθµ. πρωτ. 1093/25.10.2016 έγγραφο, 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση, αποφασίσθηκαν οµόφωνα τα εξής:  

«Α. Ψηφίζει τις τροποποιήσεις στον Προϋπολογισµό του έτους 2016 της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας όπως αυτές εµφανίζονται στο συνηµµένο 

κείµενο του τροποποιηµένου προϋπολογισµού, ο οποίος συνοπτικά αναφέρεται ως εξής: 

Στο σκέλος των Εξόδων του προϋπολογισµού 2016 της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε.: 

Στον Κωδικό Εξόδων 13.00.00 «Αυτοκίνητα-Λεωφορεία»  

Ο Κωδικός Εξόδων 13.00.00 που φέρει την ονοµασία «Αυτοκίνητα-Λεωφορεία» µειώνεται 

κατά 5.000,00 € και διαµορφώνεται σε 5.000,00 € , το ποσό των 5.000,00 € µεταφέρεται 

στο αποθεµατικό 5.000,00 €.  

Στον Κωδικό Εξόδων 14.03.02 «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και ηλεκτρονικά 

συγκροτήµατα µηχανήµατα»  

Ο Κωδικός Εξόδων 14.03.02 που φέρει την ονοµασία «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήµατα µηχανήµατα» αυξάνεται κατά 1.200,00 € και διαµορφώνεται 

σε 2.200,00 € , το ποσό των 1.200,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 54.04.00 «Φόροι Τέλη Αµοιβών Τρίτων»  

Ο Κωδικός Εξόδων 54.04.00 που φέρει την ονοµασία «Φόροι Τέλη Αµοιβών Τρίτων» 

µειώνεται κατά 10.000,00 € και διαµορφώνεται σε 5.000,00 €, το ποσό των 10.000,00 € 

µεταφέρεται στο αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 55.00.00 «ΙΚΑ – ∆όσεις Ρύθµισης» 

Ο Κωδικός Εξόδων 55.00.00 που φέρει την ονοµασία «ΙΚΑ – ∆όσεις Ρύθµισης» αυξάνεται 

κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 84.880,05 € , το ποσό των 1.000,00 € µεταφέρεται 

από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 60.00.00 «Αµοιβές έµµισθου προσωπικού»  

Ο Κωδικός Εξόδων 60.00.00 που φέρει την ονοµασία «Αµοιβές έµµισθου προσωπικού» 

αυξάνεται κατά 46.000,00 € και διαµορφώνεται σε 776.915,00 € , το ποσό των 46.000,00 € 

µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 60.03.00 «Εργοδοτικές εισφορές»  

Ο Κωδικός Εξόδων 60.03.00 που φέρει την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές» αυξάνεται 

κατά 60.000,00 € και διαµορφώνεται σε 199.611,01 €, το ποσό των 60.000,00 € µεταφέρεται 

από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 61.00.00 «Αµοιβές δικηγόρων»  

Ο Κωδικός Εξόδων 61.00.00 που φέρει την ονοµασία «Αµοιβές δικηγόρων» µειώνεται κατά 

1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 1.000,00 €, το ποσό των 1.000,00 € µεταφέρεται στο 

αποθεµατικό.   
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Στον Κωδικό Εξόδων 61.00.04 «Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών»  

Ο Κωδικός Εξόδων 61.00.04 που φέρει την ονοµασία «Αµοιβές και έξοδα ελεγκτών» 

µειώνεται κατά 7.000,00 € και διαµορφώνεται σε 500,00 €, το ποσό των 7.000,00 € 

µεταφέρεται στο αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 61.01.01 «Έξοδα διαφόρων τρίτων»  

Ο Κωδικός Εξόδων 61.01.01 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα διαφόρων τρίτων» αυξάνεται 

κατά 26.000,00 € και διαµορφώνεται σε 34.000,00 €, το ποσό των 26.000,00 € µεταφέρεται 

από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 61.90.01 «Αµοιβές ΕΞΥΠ Πρόληψης και Ασφάλειας»  

Ο Κωδικός Εξόδων 61.90.01 που φέρει την ονοµασία «Αµοιβές ΕΞΥΠ Πρόληψης και 

Ασφάλειας» µειώνεται κατά 4.000,00 € και διαµορφώνεται σε 1.000,00 €, το ποσό των 

4.000,00 € µεταφέρεται στο αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 62.07.01 «Επισκευές κτηρίων – Εγκαταστάσεων Κτηρίων – Τεχνικών 

Έργων»   

Ο Κωδικός Εξόδων 62.07.01 που φέρει την ονοµασία «Επισκευές κτηρίων – 

Εγκαταστάσεων Κτηρίων – Τεχνικών Έργων» αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται 

σε 6.000,00 €, το ποσό των 1.000,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 62.98.00 «Ηλεκτρικό Ρεύµα»   

Ο Κωδικός Εξόδων 62.98.00 που φέρει την ονοµασία «Ηλεκτρικό Ρεύµα» αυξάνεται κατά 

20.000,00 € και διαµορφώνεται σε 55.000,00 €, το ποσό των 20.000,00 € µεταφέρεται από 

το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 64.00.00 «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων»  

Ο Κωδικός Εξόδων 64.00.00 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων 

µεταφορικών µέσων» µειώνεται κατά 3.000,00 € και διαµορφώνεται σε 10.000,00 €, το 

ποσό των 3.000,00 € µεταφέρεται στο αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 64.00.01 «Έξοδα µεταφοράς Προσωπικού µε µεταφορικά µέσα 

τρίτων»   

Ο Κωδικός Εξόδων 64.00.01 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα µεταφοράς Προσωπικού µε 

µεταφορικά µέσα τρίτων» αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 9.000,00 €, το 

ποσό των 1.000,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 64.00.02 «Έξοδα µεταφοράς υλικών – αγαθών µε µεταφορικά µέσα 

τρίτων» Ο Κωδικός Εξόδων 64.00.02 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα µεταφοράς υλικών – 

αγαθών µε µεταφορικά µέσα τρίτων» αυξάνεται κατά 200,00 € και διαµορφώνεται σε 

400,00 €, το ποσό των 200,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 
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Στον Κωδικό Εξόδων 64.00.05 «Έξοδα µεταφοράς µε µεταφορικά µέσα τρίτων 

(Καλλιτέχνες,  πολιτιστικές & εκδηλώσεις προβολής)»   

Ο Κωδικός Εξόδων 64.00.05 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα µεταφοράς µε µεταφορικά 

µέσα τρίτων (Καλλιτέχνες, πολιτιστικές & εκδηλώσεις προβολής)» αυξάνεται κατά 500,00 € 

και διαµορφώνεται σε 1.500,00 €, το ποσό των 500,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.02.06 «Έξοδα υποδοχή και φιλοξενίας»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.02.06 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας» 

αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 5.000,00 €, το ποσό των 1.000,00 € 

µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.07.01 «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων»  

Ο Κωδικός Εξόδων 64.07.01 που φέρει την ονοµασία «Υλικά πολλαπλών εκτυπώσεων» 

µειώνεται κατά 2.000,00 € και διαµορφώνεται σε 2.000,00 €, το ποσό των 2.000,00 € 

µεταφέρεται στο αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 64.07.02 «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.07.02 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα πολλαπλών εκτυπώσεων» 

αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 6.000,00 €, το ποσό των 1.000,00 € 

µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.08.00 «Καύσιµα και λοιπά υλικά θέρµανσης»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.08.00 που φέρει την ονοµασία «Καύσιµα και λοιπά υλικά 

θέρµανσης» αυξάνεται κατά 14.000,00 € και διαµορφώνεται σε 21.000,00 €, το ποσό των 

14.000,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.08.01 «Υλικά καθαριότητας»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.08.01 που φέρει την ονοµασία «Υλικά καθαριότητας» αυξάνεται 

κατά 1.000,00 € και διαµορφώνεται σε 3.800,00 €, το ποσό των 1.000,00 € µεταφέρεται από 

το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.08.99 «Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.08.99 που φέρει την ονοµασία «Λοιπά υλικά άµεσης ανάλωσης» 

αυξάνεται κατά 10.000,00 € και διαµορφώνεται σε 27.000,00 €, το ποσό των 10.000,00 € 

µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.98.05 «Έξοδα διαφόρων Τρίτων»    

Ο Κωδικός Εξόδων 64.98.05 που φέρει την ονοµασία «Έξοδα διαφόρων Τρίτων» 

αυξάνεται κατά 10.000,00 € και διαµορφώνεται σε 30.000,00 €, το ποσό των 10.000,00 € 

µεταφέρεται από το αποθεµατικό. 

Στον Κωδικό Εξόδων 64.98.99 «Απρόβλεπτές δαπάνες»  
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Ο Κωδικός Εξόδων 64.98.99 που φέρει την ονοµασία «Απρόβλεπτες δαπάνες» µειώνεται 

κατά 3.000,00 € και διαµορφώνεται σε 5.123,38 €, το ποσό των 3.000,00 € µεταφέρεται στο 

αποθεµατικό.   

Στον Κωδικό Εξόδων 82.23.001 «Φόρος Ελεύθερων επαγγελµατικών 20%»    

Ο Κωδικός Εξόδων 82.23.001 που φέρει την ονοµασία «Φόρος Ελεύθερων 

επαγγελµατικών 20%» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαµορφώνεται σε 10.000,00 €, το 

ποσό των 5.000,00 € µεταφέρεται από το αποθεµατικό 

Στον Κωδικό Εξόδων 82.31.001 «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ»   

Ο Κωδικός Εξόδων 82.31.001 που φέρει την ονοµασία «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ»   αυξάνεται 

κατά 5.000,00 € και διαµορφώνεται σε 320.000,00 €, το ποσό των 5.000,00 € µεταφέρεται 

από το αποθεµατικό.  

Με συνολικά διαµορφωµένο προϋπολογισµό 2.251.199,76 

 

Στο σκέλος των Εσόδων του προϋπολογισµού 2016 της ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. : 

Στον Κωδικό Εσόδων 30.00  «Πελάτες διάφοροι »  

Ο Κωδικός Εσόδων 30.00 που φέρει την ονοµασία «Πελάτες διάφοροι» ενισχύεται µε ποσό 

41.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 30.00 που φέρει την ονοµασία «Πελάτες διάφοροι» 

γίνεται 46.000,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 4123.001  «Απόδοση φόρων προµηθευτών  1%,4%,8% 

& 20% εργολάβων Ελευθέρων Επαγγελµατιών κλπ »  

Ο Κωδικός Εσόδων 41.23.001 που φέρει την ονοµασία «Φόρος Ελευθέρων 

Επαγγελµατιών 20%» ενισχύεται µε ποσό 5.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 41.23.001 

που φέρει την ονοµασία «Φόρος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 20%» γίνεται 10.000,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 4131 «Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και Ταµεία»  

Ο Κωδικός Εσόδων 41.31.001 που φέρει την ονοµασία «Εισφορές υπέρ ΙΚΑ» ενισχύεται µε 

ποσό 5.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 41.31.001 που φέρει την ονοµασία «Εισφορές 

υπέρ ΙΚΑ» γίνεται 320.000,00 €. 

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00.10 «Έσοδα από χορηγίες»   

Ο Κωδικός Εσόδων 73.00.10 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από χορηγίες» ενισχύεται µε 

ποσό 10.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 73.00.10 που φέρει την ονοµασία ««Έσοδα 

από χορηγίες»  γίνεται 15.000,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00.11 «Έσοδα από εισιτήρια Ενυδρείου – Επρεταρίου»   

Ο Κωδικός Εσόδων 73.00.11 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από εισιτήρια Ενυδρείου – 

Επρεταρίου» ενισχύεται µε ποσό 10.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 73.00.11 που 

φέρει την ονοµασία ««Έσοδα από εισιτήρια Ενυδρείου – Επρεταρίου»  γίνεται 30.000,00€  
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Στον Κωδικό Εσόδων 73.00.14 «Έσοδα από καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης»   

Ο Κωδικός Εσόδων 73.00.14 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από καταχωρήσεις στην 

ιστοσελίδα της επιχείρησης» ενισχύεται µε ποσό 1.000,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 

73.00.14 που φέρει την ονοµασία ««Έσοδα από καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της 

επιχείρησης»  γίνεται 1.300,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00.16 «Έσοδα από Καλλιτεχνικά Εργαστήρια εγγραφές 

δίδακτρα» καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα της επιχείρησης»   

Ο Κωδικός Εσόδων 73.00.16 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από Καλλιτεχνικά 

Εργαστήρια εγγραφές δίδακτρα» ενισχύεται µε ποσό 2.500,00 Ευρώ και ο Κωδικός 

εσόδων 73.00.16 που φέρει την ονοµασία Έσοδα από Καλλιτεχνικά Εργαστήρια εγγραφές 

δίδακτρα» γίνεται 8.000,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00.27 «Έσοδα από Κολυµβητήριο»  

 Ο Κωδικός Εσόδων 73.00.27 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από Κολυµβητήριο» 

ενισχύεται µε ποσό 10.00,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 73.00.27 που φέρει την 

ονοµασία «Έσοδα από Κολυµβητήριο» γίνεται  55.000,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00. «Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών» 

Στον Κωδικό Εσόδων 73.00. µε την ονοµασία «Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών» 

εγγράφεται ο τριτοβάθµιος Κ.Α. 73.00.28 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από Μύλο 

Περτσεµπλή» µε ποσό 5.000,00 Ευρώ. 

Στον Κωδικό Εσόδων 75.98.00 «Λοιπά έσοδα παρεπόµενων ασχολιών»  

 Ο Κωδικός Εσόδων 75.98.00 που φέρει την ονοµασία «Λοιπά έσοδα παρεπόµενων 

ασχολιών» ενισχύεται µε ποσό 51.400,00 Ευρώ και ο Κωδικός εσόδων 75.98.00 που φέρει 

την ονοµασία «Λοιπά έσοδα παρεπόµενων ασχολιών» γίνεται 53.400,00 €  

Στον Κωδικό Εσόδων 76.00. «Έσοδα Κεφαλαίων» 

Στον Κωδικό Εσόδων 76.00. µε την ονοµασία «Έσοδα Κεφαλαίων» εγγράφεται ο 

τριτοβάθµιος Κ.Α. 76.01.13 που φέρει την ονοµασία «Έσοδα από λοιπές κινητές αξίες» µε 

ποσό 28.000,00 Ευρώ 

Με συνολικά διαµορφωµένο προϋπολογισµό 2.251.199,76 

 

B. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για όλες τις απαιτούµενες ενέργειες». 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

- τις παρ 1-3 του άρθρου 260 του Ν. 3463/06 

ΑΔΑ: 6ΛΞΚΩΡΠ-Ω0Κ



 8 

- την παρ 1 Άρθρο 256 του Ν. 3463/06 

- την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2 (ΦΕΚ 1876/14.09.2007 τεύχος Β΄) 

     -    την παρ.14 του άρθρ. 10 του Ν. 4071/12        

- την απόφαση αριθ. 50/2016 του ∆.Σ. της Επιχείρησης  

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

Εγκρίνει την αριθµ. 50/2016 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Έδεσσας µε θέµα «2η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 

οικ. έτους 2016», όπως αυτή εµφανίζεται στο συνηµµένο κείµενο το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της παρούσας απόφασης. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Μιχαήλ Φουνταλής και Χρήστος Τσιβόγλου  

µειοψηφούν µε την παραπάνω απόφαση. 

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης και Ζωγράφα Αρβανιτίδου – 

Ιωσηφίδου δεν συµµετείχαν στον καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης 

(Λευκή ψήφος).  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 284/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  14.11.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  

Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, , Μουράτογλου Ιωάννης, 

Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  Ρυσάφης 

 Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης,  

Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση: 

      - Πρόεδρο ∆Η.Κ.Ε.∆.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα  

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊσταµένη ∆/κών &  Οικονοµικών Υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου  
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