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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 15/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020  .

Σήμερα Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  895/23-1-2020  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 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.
          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. Επικαιροποίηση  -  τροποποίηση  της  με αριθμ.  114/2017 απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

2.  Ανακοίνωση  απόφασης,  συζήτηση και  λήψη απόφασης  για  άσκηση του 
ενδίκου μέσου της έφεσης.
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Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση  και  αφού  είδε  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 ακόλουθη σειρά: 5ο, 7ο, 
8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο,14ο, 6ο, 4ο,1ο, 2ο, και  3ο.

   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. πρωτ. 739/20-1-2020 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

   Με την αρ. 9/2020 απόφαση ΟΕ καταρτίστηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού του  

οικονομικού  έτους  2020,  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην  ηλεκτρονική  βάση  του  

Υπουργείου Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με το  

αρ. 118/2020 έγγραφο του διαπίστωσε: 

• Εσφαλμένη  καταχώρηση  στον  υπολογισμό  των  Εσόδων  στον  Κ.Α  

00/1214.002 «Επιχορήγηση από τον ΟΑΕΔ για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών  

(εργαζομένου-εργοδότη)  εργαζομένων  του  Προγράμματος  Κοινωφελούς  Εργασίας»  

ποσού 23.000,00 διότι ο ΚΑΕ 1214 δεσμευτεί με την ΚΥΑ 38347/ΦΕΚ3086/2018 για 

χρήση της ανάγκης «κάλυψη λειτουργικών δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία»  

(κριτήριο 10).

    Η Οικονομική Υπηρεσία προέβη στις ανάλογες κινήσεις για τροποποίηση του  

προϋπολογισμού και  προτείνει  διόρθωση στους αντίστοιχους ΚΑ.  Μετά τις  παραπάνω  

αλλαγές  ο  προϋπολογισμός  παρουσιάζει  σύνολο  εσόδων  41.068.753,88€  σύνολο  

εξόδων 41.067.381,93€ και αποθεματικό κεφάλαιο 1.371,95€ 

     Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την αριθ. πρωτ. 739/20-1-2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθ. 
9/2020  όμοια  δική  της,  το  αριθ.  πρωτ.  118/17-1-2020  έγγραφο  του 
Παρατηρητηρίου  Οικονομικής  Αυτοτέλειας  των  ΟΤΑ,  καθώς  και  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  3 
παρ.  1  εδαφ.  α  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
     Α. Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, 

όπως  αυτό  διαμορφώθηκε  μετά  τη  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου  Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και την αιτιολογική 
εισήγηση-έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου, που συμπεριλαμβάνεται 
στο σκεπτικό της παρούσας. 
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     Β. Την υποβολή αυτού, με πλήρη αιτιολόγηση κάθε εγγραφής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την σχετική ψήφισή του.

  Τα μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζουν παρών κατά 
τη λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:20 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 15/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-1-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών  κα 
Μελπομένη Καλούση.
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου.

κα Ε. Σαπουντζή.
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.
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