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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 23ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019 
 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 5 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 231/2019     

 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 

Σήμερα Τρίτη 5 Νοεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 20.948/1-11-2019 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)  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 Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος,  
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης – Αν/κό μέλος. 

 

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος, 
2. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος. 

 

       

  Στη συνεδρίαση προσήλθε το αναπληρωματικό μέλος κ. Κων/νος Λαμπρόπουλος 
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου Θέματος της ημερήσιας διάταξης.    

  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 Ουρανία Πασιαλή 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του 

Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα:  
► Εξειδίκευση πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης  

ΑΔΑ: ΨΧΞΝΩΡΠ-Β2Β



 2 

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.  

    Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 
3ο,4ο,5ο,6ο,7ο,8ο, 9ο ,10ο,1ο και 2ο . 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός 

της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 
21189/5-11-2019 εισήγησή του, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα: 

   «Σας παρακαλούμε, κατά την προσεχή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Έδεσσας, όπως συμπεριλάβετε και το θέμα που αφορά στην εξειδίκευση πίστωσης 
του  ΚΑ 00/6443 για την πραγματοποίηση  προμήθειας στεφανιών κατάθεσης σε 

Εθνικές και Τοπικές Εορτές του Δήμου Έδεσσας έτους 2019. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 
α) το άρθρο 203 του Ν.4555/18  
β) την περίπτ. ε της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από 
την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
14 του Ν.4625/19 
γ)Την υπ’ αριθ.261/2019  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναμόρφωση του 
Π/Υ 
δ)την εγγεγραμμένη πίστωση 1.500,00 € στον Κ.Α. 00/6443 για «Δαπάνες δεξιώσεων 
και εθνικών ή τοπικών εορτών» 
ε)την ανάγκη για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης  
 
  και λόγω του ότι η εγγεγραμμένη πίστωση στον Προϋπολογισμό του Δήμου για τον 
Κ.Α.00/6443 είναι γενική, παρίσταται η ανάγκη εξειδίκευσής 360€ για την προμήθεια 
στεφανιών για κατάθεση σε Εθνικές και Τοπικές Εορτές σύμφωνα με τον παρακάτω 
πίνακα 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΩΝ  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΤΕΦΑΝΙ
ΩΝ 

Επέτειος της 5ης 
Νοεμβρίου (Απελευθέρωση 
Άρνισσας) 

Δήμαρχος 1 

3 
Αντιδήμαρχος Δ.Ε. 
Βεγορίτιδας 

1 

Πρόεδρος Τ.Κ Άρνισσας 1 

Επέτειος της ημέρας του 
Πολυτεχνείου 

Δήμαρχος 1 

3 
Πρόεδρος Τ.Κ. Έδεσσας 1 

Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων 
Έδεσσας 

1 

Επέτειος της ημέρας των 
Ενόπλων Δυνάμεων 

Δήμαρχος 1 

3 
Πρόεδρος Τ.Κ. Έδεσσας 1 

Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων 
Έδεσσας 

1 

Επέτειος της ημέρας Δήμαρχος 1 3 
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Εθνικής Αντίστασης Πρόεδρος Τ.Κ. Έδεσσας 1 

Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων 
Έδεσσας 

1 

 
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη 

αυτής να αποφασίσουν σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από 

διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση 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 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα 
επείγοντα ζητήματα», 

Αποφασίζει ομόφωνα 
    Εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης με Κ.Α.00/6443 «Δαπάνες δεξιώσεων 

και εθνικών ή τοπικών εορτών» του Προϋπολογισμού του Δήμου ποσού 360,00€ για 
την προμήθεια στεφανιών για κατάθεση σε Εθνικές και Τοπικές Εορτές σύμφωνα με 
τον πίνακα που αναφέρεται αναλυτικά στο προοίμιο της παρούσας 

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 231/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 5-11-2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 

 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχάλης Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος (Αναπλ. μέλος), 

Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης (Αναπλ. μέλος).  

 

 
Αποδέκτες προς ενέργεια: 

-Γραφείο Δημάρχου 
 
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

-Λογιστήριο 
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