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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 21/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 10/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΝΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΠΑΓΙΑΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

Σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2857/2-2-2018 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’ όλα τα 
μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά 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 τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος, 
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  κηρύσσει  την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προτείνει  να  συζητηθούν 
σήμερα  ως  κατεπείγοντα,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  75  του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων της εταιρείας Θ. Κουκουλής Α. Ε. 
για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

2. Μερική ανάκληση της αριθ. 10/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
λήψη νέας για τον ορισμό υπολόγου παγίας προκαταβολής για το έτος 2018.

3. Ψήφιση  πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για τις 
δαπάνες της παγίας προκαταβολής.

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις 
του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει  τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα,  τα οποία πρέπει  να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης υπενθυμίζει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ.  10/2018 απόφασή της είχε 
συσταθεί παγία προκαταβολή για το έτος 2018 κι είχε υπόλογος αυτής ο υπάλληλος του 
Δήμου Δημήτριος Παπαλαζάρου του Γρηγορίου.
         Λόγω αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών ο προαναφερόμενος υπάλληλος αδυνατεί 
να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του υπολόγου της παγίας προκαταβολής και για το λόγο 
αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη μερική ανάκληση της αριθ. 10/2018 απόφασης ως προς 
τον ορισμό του υπολόγου της παγίας. Προτείνει  ως υπόλογο παγίας προκαταβολής του 
Δήμου  για το έτος 2018 το  δημοτικό υπάλληλο Κωνσταντίνο Μαρκάτη του Αντωνίου, 
κατηγορίας/κλάδου  ΔΕ Διοικητικών και καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της κι έλαβε υπόψη της , την αριθ. 10/2018 όμοια δική της καθώς και τα ακόλουθα:

• το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114Α΄) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων», 

• τη σχετική πίστωση 4.000,00€ στον Κ.Α. 00/8251.001 του προϋπολογισμού οικον. 
έτους 2018,

• τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 
• το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Ανακαλεί μερικώς την αριθ. 10/2018 απόφασή της και πιο συγκεκριμένα ως 
προς τον ορισμό του υπολόγου της παγίας προκαταβολής για το έτος 2018 τον υπάλληλο 
του Δήμου Δημήτριο Παπαλαζάρου του Γρηγορίου.
         Β. Ορίζει  υπόλογο της παγίας προκαταβολής για το έτος 2018 το  δημοτικό 
υπάλληλο Κωνσταντίνο Μαρκάτη του Αντωνίου, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού, στο 
όνομα του οποίου θα εκδοθεί  το ένταλμα και ο οποίος  θα ενεργεί  τις πληρωμές, σε 
βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 21/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Υπάλληλο Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας  κ. Κωνσταντίνο  Μαρκάτη του 
Αντωνίου .
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κα Ρούσκα Μαριάνθη. 
-Ταμειακή Υπηρεσία κα Μαρία Μισελή.
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