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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 1ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 3/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ 
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  με  αριθ.  πρωτ.  179/9-1-2020  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 ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

         Επιπλέον  στην  συνεδρίαση  κλήθηκαν  να  συμμετάσχουν  οι  Πρόεδροι  των 
Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν παραβρέθηκε κανένας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 148/8-1-2020 εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
        Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 1 αρθρ.259 του N. 3463/2006, όπως ισχύει
β. το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012
γ. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, 
δ. τις αποφάσεις ΟΕ 292,293,291/2019,
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ε. το με αριθ. πρωτ. 36/7-1-2020 έγγραφο της ΔΗ. Κ.Ε.Δ.Ε.
στ. το άρθρο 160 του Ν3463/2006

εισηγείται τη  χρηματοδότηση της  Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) για το έτος 2020 με το ποσό 150.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6738 του 
προϋπολογισμού  έτους  2019.  Η  απόδοση  θα  πραγματοποιηθεί  τμηματικά  κατά  τη  
διάρκεια του έτους.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
         Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης 
Τσεπεντζής και ρώτησε αν διαθέτει χρήματα ο κωδικός του προϋπολογισμού ώστε να 
μπορέσει να χρηματοδοτηθεί η ΔΗ. Κ .Ε. Δ. Ε.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 148/8-1-2020 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 
4623/2019  (ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του Υπουργείου Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την 
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει  τη  χρηματοδότηση  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου 

Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) για το έτος 2020, με το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(150.000,00€)  σε βάρος του ΚΑ 00/6738 του προϋπολογισμού έτους 2019, διότι δεν 
έχει  ψηφιστεί  ακόμα  ο  προϋπολογισμός  του  2020  του  Δήμου. Η  απόδοση  θα 
πραγματοποιηθεί τμηματικά κατά τη διάρκεια του έτους.

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Τσεπκεντζής μειοψηφεί διότι δεν 
απαντήθηκε το αν ο κωδικός του προϋπολογισμού διαθέτει χρήματα.

 Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζει παρών κατά 
την ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.
        Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 3/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 13-1-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης  Χατζόγλου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Τσεπκεντζής.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-  Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου – Βλαδίκα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου.
-  Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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