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ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 217/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 215/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  «  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ  ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ   
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ  ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ¨.

Σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:30 π. μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα 
από έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17957/11-10-2018 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.  Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ.  μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
2. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος - 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. Λήψη απόφασης για ορισμό  ημερομηνίας Αποσφράγισης Οικονομικών 
Προσφορών διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης 
για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων από τον 
Νοέμβριο του 2018 έως και το 2020».

2. Λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αριθ. 215/2018 απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής «ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ¨.

3. Έγκριση Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής προσωρινού 
αναδόχου και λήψη απόφασης για την κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου 
«Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης πρανών χειμάρρων Κερασιάς (Β' Φάση) και 
Καρυδιάς».

4. Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού 
για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδων αντισφαίρισης στο “Πασά 
Τσαίρ”.

5. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση προσφυγής του άρθρου 152 του 
Ν.3852/2010 κατά της με αριθμό  πρωτ. 16795/25-9-2018 απόφασης της 
ΑΔΜΘ.
          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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
         Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το 2ο θέμα εκτός  της ημερήσιας  διάταξης 
υπενθύμισε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως με την αριθ.  215/2018 
όμοια δική της είχε αποφασιστεί η  έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
του  υπαλλήλου  του  Δήμου  κ.  Μακατσώρη  Σπύρου   σε  βάρος  του  Κ.Α 
20/7325.001 του προϋπολογισμού έτους 2018 για  την δαπάνη επέκτασης  και 
βελτίωσης  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  και  είχε  ζητηθεί  η γνωμοδότηση  της 
Νομικού Συμβούλου του Δήμου για  το αν δύναται  η υπηρεσία  να αρνηθεί  να 
ικανοποιήσει  σχετικό  αίτημα  πολίτη  για  την  τοποθέτηση  νέου  ιστού  ΦΟΠ, 
προκειμένου να αποφασίσει σχετικά.
        Η Νομικός Σύμβουλος του Δήμου με το αριθ. πρωτ. 18089/12-10-2018 
έγγραφό της ενημερώσε τα μέλη πως η νομική υπηρεσία είναι αναρμόδια για το 
ζήτημα αυτό, καθώς το θέμα που αφορά ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα 
της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη την αριθ. 215/2018 όμοια δική της, το αριθ. 
πρωτ. 18089/12-10-2018 έγγραφό της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, την αριθ. 
πρωτ. 15536/3-9-2018 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,  την αριθ. 
πρωτ.  16206/13-9-2018  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  την  αριθ. 
514/12-9-2018  απόφαση  έγκρισης  δέσμευσης  πίστωσης,  το  άρθρο  172  του 
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06),  τα άρθρα 32,33,34 και 37 του 
Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Την συμπλήρωση της αριθ. 215/2018 όμοιας δική της, με την έγκριση 
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Μακατσώρη 
Σπύρου και για τη δαπάνη επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου 
ηλεκτροφωτισμού  για 1 νέο ιστό ΦΟΠ και 1 Φ.Σ. στην Τ.Κ. Άνω Γραμματικού 
(Μούκας Δημήτριος) (ΔΕΔΔΗΕ 3719/23-07-2018), συνολικού ποσού 1.157,42 + 
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0,50 = 1.157,92 € σε βάρος του Κ.Α 20/7325.001 του προϋπολογισμού έτους 
2018.
      Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 217/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-10-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου & Προμηθειών  Μ. 
Καλούση.
-Υπόλογο κ. Σπ. Μακατσώρη.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Λογιστήριο.
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