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Σήμερα Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 279/13-1-2020 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 τα έξι (6) από τα επτά
(7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-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 παραβρέθηκε κανένας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 2 ο, 3ο και
1ο.
Ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
κι ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία προτείνει 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:
► Ανάκληση της αρ. 05/2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας
απόφασης ορισμού Ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών Προσφορών διαγωνισμού
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ».
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει τα εξής:
Η Οικονομική Επιτροπή, μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο
Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής
Παρατηρητήριο) του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013, να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού,
με βάση κριτήρια που καθορίζονται με απόφασή του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών
και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών.
Η Εκτελεστική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφασή της εισηγήθηκε στην
Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας οικ. έτους
2020, όπως αυτό συντάχθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, το οποίο σας
παραθέτω και πρέπει να ψηφίσουμε σχετικά.
Μετά από απαντήσεις που δόθηκαν από υπαλλήλους της Οικονομικής Υπηρεσίας,
που παραβρίσκονται στη συνεδρίαση, σε ερωτήματα των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής σχετικά με διάφορες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σε ΚΑΕ του σχεδίου του
προϋπολογισμού του Δήμου, για το οικ. έτος 2020, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να
αποφασίσουν σχετικά.
Το μέλος Ιωάννης Τσεπκεντζής παίρνοντας το λόγο επισήμανε ότι είναι
επιφυλακτικός όσον αφορά την ανταποδοτικότητα κάποιων υπηρεσιών του Δήμου,
κυρίως σε ότι αφορά στα έσοδα-έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ανέφερε ότι για το
λόγο αυτό θα ψηφίσει παρών κατά τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό
της κι αφού έλαβε υπόψη της την υπ’ αριθ. 1/2020 απόφαση της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου, την αριθ. εγκ.100/62885/10-9-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 και την περίπτ.
α’ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Καταρτίζει το σχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους
2020, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και συνοπτικά έχει
ως ακολούθως:
ΕΣΟΔΑ
Τακτικά έσοδα
8.089.063,11
Έκτακτα έσοδα
14.361.746,00
Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών
562.000,00
Εισπράξεις από Δάνεια και Απαιτήσεις από Π.Ο.Ε.
12.151.479,74
Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και Τρίτων
4.209.320,00
Χρηματικό Υπόλοιπο
1695.145,03
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
41.068.753,88
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ΕΞΟΔΑ
Έξοδα χρήσης
10.804.923,67
Επενδύσεις
13.384.152.96
Πληρωμές Π.Ο.Ε. αποδόσεις & προβλέψεις
16.878.305,30
Αποθεματικό
1.371,95
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
41.068.753,88
Τα μέλη Αντώνιος Ρυσάφης και Ιωάννης Τσεπκεντζής ψηφίζουν παρών κατά τη
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
10:10 π.μ.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 9/2020
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, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Αντώνιος
Ακριβές Απόσπασμα
Ρυσάφης.
Έδεσσα 17-1-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Οικονομική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου.
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