ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 35ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 399/2020
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
14. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.
Σήμερα Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 και 12:00 μ.μ. συνεδρίασε με τη
διαδικασία της 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», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.161/14-12-2020 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 και τα (7) μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Δημήτριος Γιάννου, ΔήμαρχοςΠρόεδρος,
2.
Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3.
Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ.
μέλος,
4.
Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5.
Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6.
Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
7.
Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
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 παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική
υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει να
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1

Ενημέρωση για την υποβολή Προδικαστικής Προσφυγής από την
ΕΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. - ΤΟΜΗ
ΑΒΕΤΕ/ΕΔΕΣΣΑ.», κατά της
υπ΄ αρ. 318/2020 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
2. Ανάκληση της αριθμ. 138/2020 απόφασης της Ο.Ε., έγκριση τεχνικών
προδιαγραφών, κατάρτιση των όρων δημοπράτησης επαναληπτικού ανοιχτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ
ΕΔΕΣΣΑΣ»»
3. Οικονομική επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Έδεσσας.
4. Σύνταξη σχεδίου 14ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2020.
5. Επικύρωση 1ου & 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού ανοικτού
διαγωνισμού με αρ. Συστήματος 99509 για την « Προμήθεια υγρών καύσιμων για τρία
(03) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών Προσώπων».
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα,
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133),
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθα σειρά: 13 ο,
ο
14 , 15ο, 16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο, 24ο , 25ο, 26ο, 27ο, 28ο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο,
5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ,10ο, 11ο και 12ο.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερησίας διάταξης είχε θέσει
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16.962/9-12-2020
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία έχει ως
εξής:
Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ περί
διαγραφής χρεών προς τους Δήμους καθώς και της παρ.1, αρ.40 του Ν.4735/2020
(ΦΕΚ 197/τ. Α’/20-10-2020) περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής των ΟΤΑ
Α’ και Β’ βαθμού, το τμήμα Εσόδων εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή τα
ακόλουθα:
1. Από τους βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους «Μισθώματα από Αστικά
Ακίνητα» του Δήμου Έδεσσας να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 0111 το ποσό των
151190,22€ για τους λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
2. Από τους βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους «Χαρτόσημο από μισθώματα»
του Δήμου Έδεσσας να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 4124.001 το ποσό των 5501,22€ για
τους λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
3. Από τους βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους «Μισθώματα Καλλιεργήσιμης
γης» του Δήμου Έδεσσας να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 0113 το ποσό των 1044,00€ για
τους λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
Σας ενημερώνουμε ότι τα μισθώματα των αστικών ακινήτων θα
επαναβεβαιωθούν άμεσα με τα ποσά όπως αυτά αντιστοιχούν και προβλέπονται
σύμφωνα με τις διατάξεις της από 20-03-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου
«Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 68/τ.
Α’/20-03-2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη
αυτής να αποφασίσουν σχετικά.
1.

2

Τα μέλη Αντώνιος Ρυσάφης και Ιωάννης Τσεπκεντής εντόπισαν κάποια σημεία
στη συνημμένη κατάσταση της αριθ. πρωτ. 16.962/9-12-2020 εισήγησης του
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου τα οποία χρήζουν περεταίρω
διερεύνησης από την υπηρεσία και για το λόγο αυτό προτάθηκε η αναβολή της
συζήτησης του θέματος.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη
της την αριθ. πρωτ. 16.962/9-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης
Περιουσίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 3 παρ. 1. εδαφ. κί του Ν.
4623/2019 ( ΦΕΚ Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Την αναβολή της συζήτησης του θέματος για την επόμενη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:30 μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 399/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία
Ιατρίδου-Βλαδίκα, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης
Ακριβές Απόσπασμα
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης.
Έδεσσα 28-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Τμήμα Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Δημοτική Ταμία Μ. Μισσελή.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ιωάννη Μουράτογλου.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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