
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 236/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.

Σήμερα Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19528/2-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ.  μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου - Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Πέτκος - Τακτικό μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης - 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 συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα: 
       Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποία  πρέπει  να  συζητηθεί  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 

1



   Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την αριθ. πρωτ. 19263/31-10-2018 εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:

   Με την αρ. 221/2018 απόφαση ΟΕ καταρτίστηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού  
του  οικονομικού  έτους  2019,  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην  ηλεκτρονική  βάση  του  
Υπουργείου Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με το  
αρ. 628/2018 έγγραφο του διαπίστωσε: 

1. Εσφαλμένη  καταχώρηση  στον  υπολογισμό  των Εσόδων  με   Κ.Α  00/0612  
«ΚΑΠ  για  την  καταβολή  μισθωμάτων  ακινήτων  προς  στέγαση  δημοσίων  σχολικών  
μονάδων  και  υπηρεσιών»  (κριτήριο  3)  ποσού  15.670,00  αντί  του  ορθού  κατά  το  
παρατηρητήριο  27.669,84 λαμβάνοντας  υπόψη τα μισθώματα  της  κατανομής  του Α  
τριμήνου 2018. 

2. Εσφαλμένος  υπολογισμός  κατά  το   παρατηρητήριο  του  ύψους  των  
υποχρεώσεων  στο  σχέδιο  Π/Υ  2019  στο  κριτήριο  17  έλεγχος  υποχρεώσεων  ΠΟΕ 
622928,00 αντί  1372673,00 όμως είναι  ορθός ο υπολογισμός του κριτήριου από το  
σχέδιο του Π/Υ που κατάρτισε ο Δήμος εάν λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα  με το κριτήριο  
17 α  πρέπει να έχουμε : ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιμήσεις 2018] Σύνολο Υποχρεώσεων  
πλην  δανείων  5yp  -  Υποχρεώσεις  σε  καθεστώς  ρύθμισης   5ypa4+5ypb4  )  δηλ.  οι  
οφειλές  στον Π/Υ 2019 (Π.Ο.Ε) ποσού  622.928  >=  από  τις εκτιμήσεις  2018 του  
συνόλου των υποχρεώσεων. στον ισολογισμό. ποσού 1.372.673.

Εκ παραδρομής  δεν αφαιρέθηκαν οι υποχρεώσεις  σε  καθεστώς  ρύθμισης  5ypb4  
= 803.206,40  (αφορά  την  αναδοχή εκ μέρους του Δήμου των αναλογούντων χρεών  
της  Τουριστικής  Έδεσσας  Α.Ε   προς  Δ.  Ο.Υ.  και   προς   Ι.Κ.Α  και   με  την   ΚΥΑ  
38826/2.2. 2017  έγινε συμψηφισμός των παραπάνω οφειλών.  Το ποσό της οφειλής  
1.574.455,55 ρυθμίστηκε σε μηνιαίες δόσεις  ύψους  22.035,69  €  σε έξι έτη.. Οι  
δόσεις  ποσού  803.206,40 θα πληρωθούν  από 01/01/2020  έως  22/1/2023  

Άρα   οι  οφειλές  στον  Π/Υ  2019(  Π.Ο.Ε  )  ποσού    622.928  >=  1.372.673-  
803.206,40==569.466,60  πληρούν  το παραπάνω κριτήριο.

Η Οικονομική Υπηρεσία προέβη στις ανάλογες κινήσεις για τροποποίηση του
προϋπολογισμού και διορθώνει τους αντίστοιχους ΚΑ.
Μετά  τις  παραπάνω  αλλαγές  ο  προϋπολογισμός  παρουσιάζει  σύνολο  εσόδων  

29.560.310,63€  σύνολο  εξόδων  29.543.147,24€  και  αποθεματικό  κεφάλαιο  
17.163,39€.

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. 19263/31-10-2018 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, την αριθ. 
221/2018  όμοια  δική  της,  το  αριθ.  πρωτ.  628/19-10-2018  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»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Την  κατάρτιση  του σχεδίου  του  προϋπολογισμού οικονομικού  έτους  2019, 

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. 

Β.  Την  υποβολή αυτού,  με πλήρη αιτιολόγηση κάθε  εγγραφής στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για την σχετική ψήφισή του.
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Το μέλος κι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χρ. Δασκάλου 
μειοψηφεί.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 236/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος Δασκάλου, Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

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

κα Ε. Σαπουντζή.
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