
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 4ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΝΑΛΟΓΩΝ   
ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018.

Σήμερα Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 3756/16-2-2018 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 πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
5. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος. 
4. Χρήστος Πέτκος 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. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον 

προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.
2. Έγκριση  πρακτικού  συνοπτικού  διαγωνισμού   για  το  έργο  «  Ασφαλτόστρωση 

δρόμου εντός σχεδίου οικισμού Άρνισσας (Αρ. Μελ. 01/18).
         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 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  3439/13-2-2018  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής
       Η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας σας διαβιβάζει τα παρακάτω αιτήματα 
προς έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και  διάθεση ανάλογης πίστωσης :

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΨΗΦΙΣΗΣ

2889/5-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-80164 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

30/6671.001 1.184,20

2890/5-2-2018
Εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-80164 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

30/6263 384,40

2891/5-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-102472 της 
Τεχνικής Υπηρσίας

30/6671.001 979,60

2963/6-2-2018

Προμήθεια ντουλάπας διαστάσεων 7 
τ.μ. για την αρχειοθέτηση κι 
αποθήκευση των υπηρεσιακών 
φακέλων των υπαλλήλων του Δήμου

10/7133 868,00

2977/6-2-2018 Προμήθεια υλικών αντιστήριξης 
πλατάνου 30/6699.002 985,80

3061/7-2-2018

Εκτέλεση εργασιών προσωρινής 
αποτροπής του κινδύνου πτώσης 
τμημάτων της λιθοδομής (με μερική 
αποξήλωση & αντιστήριξη τους) των 
τοιχίων που βρίσκονται στην είσοδο 
του οικισμού παλαιού Αγίου 
Αθανασίου

30/6262.027 3.500,00

3116/8-2-2018 Προμήθεια ενός φωτιστικού ιστού 20/6662.003 545,60

3133/8-2-2018

Προμήθεια υλικών φωτισμού, που 
προορίζεται για την αντικατάσταση 
οκτώ κατεστραμμένων φωτιστικών 
σωμάτων από την πολυετή χρήση, 
στο δημοτικό πάρκινγκ που 
βρίσκεται στον οικισμό του παλαιού 
Αγίου Αθανασίου

20/6662.002 823,36

3182/9-2-2018
Προμήθεια εργαλείων για το τμήμα 
κίνησης – συντήρησης οχημάτων & 
καυσίμων του Δήμου

70/6699.002 859,59

3244/9-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή του οχήματος, υπ’ αριθμόν 
ΚΗΙ-2563 της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας

20/6671.001 990,74

3245/9-2-2018 Εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-2563 20/6263.001 694,40

      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση και διάθεση των πιστώσεων 
των προαναφερόμενων δαπανών σε βάρος των σχετικών ΚΑΕ του προϋπολογισμού του 
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Δήμου, οικ. έτους 2018, και καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

      Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 3439/13-2-2018 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας καθώς και:  

α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».

β. Τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του  ΠΔ 80/2016.
δ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018, ο οποίος 

ψηφίστηκε με την αριθ. 316/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε 
ανάλογα από την  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

ε. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική 
της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
     Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει τις σχετικές πιστώσεις σε βάρος των ΚΑΕ του 

προϋπολογισμού του Δήμου , οικ. έτους 2018, ως ακολούθως:

ΑΡ.ΠΡΩΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΕ ΠΟΣΟ
ΨΗΦΙΣΗΣ

2889/5-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-80164 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

30/6671.001 1.184,20

2890/5-2-2018
Εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ-80164 της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

30/6263 384,40

2891/5-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για τη 
επισκευή του οχήματος με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-102472 της 
Τεχνικής Υπηρσίας

30/6671.001 979,60

2963/6-2-2018

Προμήθεια ντουλάπας διαστάσεων 7 
τ.μ. για την αρχειοθέτηση κι 
αποθήκευση των υπηρεσιακών 
φακέλων των υπαλλήλων του Δήμου

10/7133 868,00

2977/6-2-2018 Προμήθεια υλικών αντιστήριξης 
πλατάνου 30/6699.002 985,80

3061/7-2-2018

Εκτέλεση εργασιών προσωρινής 
αποτροπής του κινδύνου πτώσης 
τμημάτων της λιθοδομής (με μερική 
αποξήλωση & αντιστήριξη τους) των 
τοιχίων που βρίσκονται στην είσοδο 
του οικισμού παλαιού Αγίου 
Αθανασίου

30/6262.027 3.500,00

3116/8-2-2018 Προμήθεια ενός φωτιστικού ιστού 20/6662.003 545,60

3133/8-2-2018

Προμήθεια υλικών φωτισμού, που 
προορίζεται για την αντικατάσταση 
οκτώ κατεστραμμένων φωτιστικών 
σωμάτων από την πολυετή χρήση, 
στο δημοτικό πάρκινγκ που 
βρίσκεται στον οικισμό του παλαιού 
Αγίου Αθανασίου

20/6662.002 823,36

3182/9-2-2018 Προμήθεια εργαλείων για το τμήμα 
κίνησης – συντήρησης οχημάτων & 

70/6699.002 859,59
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καυσίμων του Δήμου

3244/9-2-2018

Προμήθεια ανταλλακτικών για την 
επισκευή του οχήματος, υπ’ αριθμόν 
ΚΗΙ-2563 της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας

20/6671.001 990,74

3245/9-2-2018 Εργασίες επισκευής του οχήματος με 
αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-2563 20/6263.001 694,40

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 31/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 21-2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου  (Αναπλ.  μέλος),  Αναστάσιος  Δίου  (Αναπλ. 
μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών.
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Οικονομική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου.
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου.
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