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ΤΟΥ
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ΤΟΥ

Σήμερα Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 π.μ. έως 12.00 μ.μ.
συνήλθε σε κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση, 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. 17.951/28-12-2020 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 τα τέσσερα (4) από τα
επτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. μέλος.
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
4. Ιωάννης Χατζόγλου- 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 συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος είχε προτείνει να συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:
1. Διαμόρφωση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης του Δήμου οικ. έτους
2021.
2. Χορήγηση
παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του νομικού προσώπου
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του Δήμου Έδεσσας «ΕΥ ΖΗΝ», της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης
«ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε» και προμήθεια γάλακτος για την ανάγκη των υπαλλήλων του Δήμου
Έδεσσας».
3.
Χορήγηση
παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης
της
προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για τις ανάγκες
του Δήμου Έδεσσας και των νομικών του προσώπων από τον Νοέμβριο του 2018 έως
και το 2020».
4.
Κατάρτιση όρων και συγκρότηση επιτροπής Διαγωνισμού για την
προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ευφυούς συστήματος διαχείρισης
και παρακολούθησης παρόδιας ελεγχόμενης στάθμευσης με χρήση εμβυθισμένων
αισθητήρων στο Δήμο Έδεσσας».
Η συνεδρίαση κρίθηκε από την υπηρεσία ως κατεπείγουσα προκειμένου να
εισηγηθεί έγκαιρα η Οικονομική Επιτροπή το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του
Δήμου οικ. έτους 2021 ενόψει της 27ης
συνεδρίασης 2020 του Δημοτικού
Συμβουλίου, να δοθεί εντός του έτους 2020 παράταση στις συμβατικές προθεσμίες
εκτέλεσης των προμηθειών και προκειμένου να μην απενταχθεί η προμήθεια από το
Πράσινο Ταμείο.
Η Οικονομική Επιτροπή 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.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους
πίνακες ψηφοφορίας των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, προχώρησε στη λήψη των
αποφάσεων τόσο στο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
► Σύνταξη σχεδίου 16 ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2020.
το οποίο κρίθηκε ως κατεπείγον και έπρεπε να συζητηθεί στη συνεδρίαση
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133),
και να ληφθεί σχετική απόφαση όσο και στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο μοναδικό θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης
είχε ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 18.030/2912-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, η οποία ανέφερε τα εξής:
Η οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις
του άρθρου 65 του Ν 3852/2010, του άρθρου 23 παρ § 5 του Ν 3536/2007 και 8 του
από 17-5-1959 Β.Δ «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων» καθώς επίσης και τις ανάγκες για αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του
Δήμου προτείνει τις παρακάτω μεταβολές :
Α) Εγγράφει στον προϋπολογισμό του Δήμου τα παρακάτω νέα έσοδα τα οποία
και μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού δηλαδή:
Τελευταίος
Ποσό
Διαμορφωμέν
Περιγραφή
ΚΑΕ
Διαμορφωμέν Αναμόρφωσ
ος μετά την
Αιτιολογία
Πίστωσης
ος
ης
αναμόρφωση

Β) Διαγράφει από τον προϋπολογισμό του Δήμου τα παρακάτω έξοδα με πίστωση του
αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού δηλαδή:
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ΚΑΕ
02.00.6031.001

02.00.6221
02.00.6222

Περιγραφή
Πίστωσης
Τακτικές
αποδοχές
Γενικού
Γραμματέα
(περιλαμβάνον
ται βασικός
μισθός, δώρα
εορτών, γενικά
και ειδικά
τυπικά
επιδόματα).
Ταχυδρομικά
τέλη.
Τηλεφωνικά,
τηλεγραφικά
τέλη
εσωτερικού.

Τελευταίος
Διαμορφωμ
ένος
3.892,00

Ποσό
Αναμόρφω
σης

Διαμορφωμέν
ος μετά την
αναμόρφωση

3.892,0

0

5.000,00

8.000,00

Αιτιολο
γία

13.000,00

ΠΔ

ΠΔ

26.000,00
ΠΔ
2.675,83

23.324,17

Γ) Εγγράφει σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού τις
παρακάτω νέες πιστώσεις, δηλαδή:
Διαμορφωμέ
Ποσό
ΚΑΕ
Περιγραφή Πίστωσης
νος μετά την
Αιτιολογία
Αναμόρφωσης
αναμόρφωση

Δ)Παρέχει σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού τις
παρακάτω συμπληρωματικές πιστώσεις (ενισχύσεις) δηλαδή:
ΚΑΕ

Περιγραφή
Πίστωσης

Τελευταίος
Διαμορφωμέ
νος

Ποσό
Αναμόρφω
σης

02.00.6526.001

Χρεολύσια δανείων
Τράπεζας Πειραιώς

216400,00

11.567,83

Διαμορφωμέ
νος μετά την
αναμόρφωσ
η
227.967,83

Αιτιολογία
ΠΔ

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καταμέτρησε τις ψήφους των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής να προχώρησεστη λήψη απόφασης για τη σύνταξη του
σχεδίου της 16ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2020, και
στη συνέχεια για την υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 18.030/2912-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και:
1.
τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 23 Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α΄) «Ειδικές
ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής & λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας
Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης».
2.
το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α').
3.
το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012.
4.
το άρθρο 77 Ν. 4172/2013(ΦΕΚ 167Α) «Φορολογία εισοδήματος,
επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν.
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4127/2013 και άλλες διατάξεις». 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 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»,
5.
τον προϋπολογισμό του Δήμου Έδεσσας, έτους 2020, ο οποίος
ψηφίστηκε με την αριθ. 27/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Την κατάρτιση του σχεδίου της 16ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2020, όπως αυτό παρουσιάζεται στο σκεπτικό της παρούσας.
Β. Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής, στο Δημοτικό
Συμβούλιο για την έγκρισή του.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
12:00μ.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 430/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα,
Ιωάννης Χατζόγλου.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-12-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών.
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