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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 56/2019 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. ΜΕ ΘΕΜΑ «4η 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019».

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
10:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019  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 και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

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

      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 Ευαγγελία Δημητριάδου 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: 

►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».
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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: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών  της  οικονομικής  Επιτροπής  το  αριθμ.  πρωτ.  1978/28-11-2019  έγγραφό  της 
Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρηση  Δήμου  Έδεσσας  με  το  οποίο  διαβίβασε  στο 
Δημοτικό  Συμβούλιο   για  έγκριση  την  αριθμ.  56/2019  απόφαση  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της, με θέμα «4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019», η οποία 
έχει ως εξής: 
     Θέμα: 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019.  

Σήμερα Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019 και  ώρα 12:30 στα γραφεία του Πολιτιστικού  
Κέντρου  του  Δήμου  Έδεσσας  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  το  Διοικητικό  
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας,  ύστερα από την υπ’  
αριθμ.  1771/25-11-2019 πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου,  που  
επιδόθηκε  νόμιμα  στα  μέλη  του  Δ.Σ.,  σύμφωνα με  το  άρθρο  3  παρ.  1  &  2  της  Υ.Α.  
25027/84,  για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών βρέθηκαν  
παρόντα τα παρακάτω επτά (7) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 
(Πρόεδρος)

1. Ταμβίσκου Ευτυχία (Αντιπρόεδρος)

2. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος) 2. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος)

3. Χατζόγλου Ιωάννης  (Μέλος) 3. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος)
4. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος) 4. Μίσκος  Βασίλειος (Μέλος)
5. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος) 5. Μουστάκας Γεώργιος (Μέλος)

6. Κυριακού Ευάγγελος  (Μέλος)

7. Κίτσου Ελένη   (Αναπληρωματική 
Αντιπρόεδρος)

Παρόντες  επίσης στη συνεδρίαση ήταν  ο προϊστάμενος  Διοικητικών Υπηρεσιών &  
Υπεύθυνος  Ευρωπαϊκών  Προγραμμάτων  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.  κ.  Συμεωνίδης  Ηρακλής.  Τα  
πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε., κ. Ζάσκα Αναστασία.

Η  Πρόεδρος,  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  της  
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 9ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής:

Σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών  
επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι  
ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της  
διαχείρισης  των  επιχειρήσεων  συμπίπτει  με  το  ημερολογιακό  έτος.  Η  έγκριση  του  
προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει χώρα 
το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Εάν δεν εγκριθεί  ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο  
τότε  η  επιχείρηση  δεν  μπορεί  να  προβεί  σε  οικονομικές  δοσοληψίες,  ούτε  να  κάνει  
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αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει σε  
πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η έγκριση παρέχεται μέσα σε ένα (1) μήνα από τότε που κοινοποιήθηκε η απόφαση  
στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, θεωρείται ότι  
η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ. 1 Άρθρο 256 Ν. 3463/06).

Επίσης σύμφωνα με την ΚΥΑ 50891/10.09.2007 άρθρο 2- ΦΕΚ 1876/14.09.2007 
τεύχος Β’:

"1.  Η  οικονομική  διαχείριση  της  επιχείρησης  ενεργείται  με  βάση  το  δικό  της  
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν την  
έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή άλλα  
στοιχεία και  υποβάλλεται  προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης, μετά  
από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση στο  
Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης από το  
Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο, γίνεται  το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του  
προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα, ο  
προϋπολογισμός περιέχει  το αντίστοιχο ετήσιο μέρος του ετήσιου προγράμματος  δράσης,  
σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί κατά την  
λειτουργία της  επιχείρησης καθώς  και  από  αλλαγές  που έχουν προκύψει,  απαιτείται  η  
αναπροσαρμογή του προϋπολογισμού σε υφιστάμενους κωδικούς καθώς και η προσθήκη  
νέων κωδικών.

Προτείνονται τα παρακάτω:
1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εγγράφει  στον  προϋπολογισμό  της  ΔΗΚΕΔΕ  τα  παρακάτω  νέα  έσοδα  τα  οποία  και  
μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού δηλαδή: 
Έσοδα Εγγραφές 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίος  
Διαμορφωμέν
ος

Ποσό 
Αναμόρφωση
ς

Διαμορφωμέν
ος  μετά  την 
αναμόρφωση

Αιτιολ
ογία

06.73.00.11

Έσοδα  από  
εισιτήρια 
Ενυδρείου-
Ερπεταρίου

30.000,00 8.000,00 38.000,00 

06.73.00.27
Έσοδα  από  
δημοτικά 
κολυμβητήρια

50.000,00 165,00 50.165,00

06.74.03.44 Επιχορηγήσεις 
ΚΗΦΗ 40.000,00 30.000,00 70.000,00

06.41.21.001 Φόροι  Μισθωτών 
Υπηρεσιών 54.000,00 2.500,00 56.500,00

06.73.00.13

Έσοδα  από  Ωδείο 
(εγγραφές,  
δίδακτρα,  
παράβολα 
εξετάσεων)

20.000,00 5.000,00 25.000,00

06.74.03.13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΒΟΗΘΕΙΑ  ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ

210.000,00 25.000,00 235.000,00

06.74.03.22 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ 
ΚΔΑΠ 342.000,00 54.000,00 396.000,00
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06.41.24.001
Ειδική  εισφορά 
υπέρ  Ταμείου 
Αλληλεγγύης 2%

2.500,00 500,00 3.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 748.500,00 125.165,00 873.665,00

Έσοδα Διαγραφές  

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίος 
Διαμορφωμέ
νος

Ποσό 
Αναμόρφ
ωσης

Διαμορφω
μένος 
μετά  την 
αναμόρφω
ση

Αιτιολογία

60.30.00 Απαιτήσεις ΠΟΕ 10.000,00 10.000,00 0,00
06.36.01.01 Έσοδα  χρήσεως 

2018  εισπρακτέα 
εντός  του  2019 
(αφορούν 
χρηματοδότηση 
προγράμματος  
"Βοήθεια στο Σπίτι"  
2018)

20.000,00 20.000,00 0,00

06.36.01.02 Έσοδα  χρήσεως 
2018  εισπρακτέα 
εντός  του  2019 
(αφορούν 
χρηματοδότηση 
"ΚΔΑΠ  &  ΚΔΑΠ-
ΜΕΑ" 2018)

45.000,00 45.000,00 0,00

06.36.01.03 Έσοδα  χρήσεως 
2018  εισπρακτέα 
εντός  του  2019 
(αφορούν 
χρηματοδότηση 
προγράμματος  
"Κέντρου 
Ημερήσιας  
Φροντίδας  
Ηλικιωμένων)

5.000,00 5.000,00 0,00

06.73.00.14 Έσοδα  από  
καταχώρηση  στην 
ιστοσελίδα  της 
επιχείρησης

1.000,00 1.000,00 0,00

06.70.00.02 Πωλήσεις 
εμπορευμάτων 
Τουριστικού 
Περιπτέρου  

12.000,00 3.000,00 9.000,00

06.73.00.10 Έσοδα  από  
χορηγίες

15.000,00 6.000,00 9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 108.000,00 90.000,0
0 18.000,00

2. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Α) Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού τις παρακάτω 
πιστώσεις, που δεν προβλέπεται η διάθεσή τους  δηλαδή:

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίος  
Διαμορφωμένο
ς

Ποσό 
Αναμόρφωσης

Διαμορφωμένο
ς  μετά  την 
αναμόρφωση

Αιτιολογ
ία
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02.20.00.00 Προμήθειες 
εμπορευμάτων 11.500,00 2.000,00 9.500,00

02.53.00.01
Αποδοχές 
προσωπικού 
πληρωτέες (ΠΟΕ)

30.000,00 2.906,56 27.093,44

02.54.99.02 Ρύθμιση  οφειλών 
ΔΟΥ ΠΟΕ 1.000,00 996,29 3,71

02.60.00.00 Αμοιβές έμμισθου 
προσωπικού  864.000,00 13.000,00 851.000,00

02.64.02.07
Έξοδα  προβολής 
δια  λοιπών 
μεθόδων

10.000,00 4.000,00 6.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 916.500,00 22.902,85 893.597,15

Β)  Εγγράφει σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού τις  
παρακάτω νέες πιστώσεις-ενισχύσεις, δηλαδή:

ΚΑΕ Περιγραφή Πίστωσης
Τελευταίος  
Διαμορφωμέν
ος

Ποσό 
Αναμόρφωσ
ης

Διαμορφωμένος 
μετά  την 
αναμόρφωση

02.14.09.00 Λοιπός εξοπλισμός 27.000,00 14.000,00 41.000,00

02.10.60.03.00 Εργοδοτικές εισφορές 205.000,00 12.000,00 217.000,00

02.10.62.03.00 Τηλεφωνικά  – 
Τηλεγραφικά  6.500,00 500,00 7.000,00

02.10.63.03.21.
00

Τέλη  κυκλοφορίας  
επιβατικών μέσων  1.300,00 200,00 1.500,00

02.10.64.00.00
Έξοδα  κίνησης 
ιδιόκτητων 
μεταφορικών μέσων 

13.500,00 2.000,00 15.500,00

02.10.64.00.01

Έξοδα  μεταφοράς  
προσωπικού  με 
μεταφορικά  μέσα 
τρίτων  (καθηγητών 
του  ωδείου  κ.λ.π.  
προσωπικού)

1.000,00 1.000,00 2.000,00

02.10.64.02.05

Έξοδα  συνεδρίων 
δεξιώσεων και  άλλων 
παρεμφερών 
εκδηλώσεων

3.000,00 2.000,00 5.000,00

02.10.64.07.00 Έντυπα 7.500,00 1.000,00 8.500,00

02.10.64.07.02 Έξοδα  πολλαπλών 
εκτυπώσεων 3.000,00 1.000,00 4.000,00

02.10.64.98.05 Έξοδα  διαφόρων 
τρίτων 60.000,00 10.000,00 70.000,00

02.10.82.21.00
1

Φόρος  Μισθωτών 
Υπηρεσιών 54.000,00 2.500,00 56.500,00

02.10.82.24.00
1

Ειδική  εισφορά  υπέρ 
Ταμείου Αλληλεγγύης 
2%

2.500,00 500,00 3.000,00

02.10.82.51.00 Προαιρετικές  
δαπάνες ΟΤΑ 4.500,00 1.500,00 6.000,00

ΣΥΝΟΛΑ 388.800,00 48.200,00 437.000,00
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Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε 
• το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
• τον  προϋπολογισμό της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου Έδεσσας  οικον.  
έτους  2019,  ο  οποίος  ψηφίστηκε  με  την  αριθ.  76/2018  απόφαση  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου 
• την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες δεν  
είχαν  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  
Έδεσσας. 

Αποφασίζει ομόφωνα
Α)  Εγκρίνει  την  4η  Αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  
Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  οικονομικού έτους 2019,  σύμφωνα με το σχέδιο  το οποίο  
καταρτίσθηκε από την Οικονομική Υπηρεσία και αναλυτικά περιγράφεται στο εισηγητικό  
μέρος της παρούσας.
B) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιγνάτιος Κετσιτζίδης που 
συμμετέχει στη συνεδρίαση ανέφερε τα ακόλουθα:  «Από τη στιγμή που η Διοίκηση λόγω 
της αλαζονείας που τη διακρίνει, βοηθούντων και των αλλαγών στον «Κλεισθένη» που τις  
επιτρέπουν, μολονότι μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίζει μόνη της, χωρίς  
διάθεση συνεργασίας και αποδοχής της οποιασδήποτε πρότασης των άλλων παρατάξεων,  
δε  νομιμοποιούμαι  ηθικά  και  πολιτικά  να  ψηφίσω  θετικά  οτιδήποτε  έχει  σχέση  με  τα  
οικονομικά προαπαιτούμενα και τα οικονομικά αποτελέσματα των αποφάσεών της αυτών.  
Γι’  αυτό  και  ψηφίζω  παρών.  Δεσμευόμαστε  στους  συνδημότες  μας  για  τον  έλεγχο  της  
νομιμότητας των αποφάσεων αυτών και κατά το στάδιο της υλοποίησής τους και για την  
προστασία του δημοσίου συμφέροντος.» 
       Επιπλέον το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπή Ευάγγελος Θωμάς 
που  συμμετέχει  στη  συνεδρίαση  αναφέρει  τα  ακόλουθα: «Για  την  αναμόρφωση  της  
ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε  η  οποία  εγκρίθηκε  στις  28/11/19  με  Αρ.  Πρωτ.  1798  διαπιστώνω  ότι  
προκύπτει πλεόνασμα της τάξης των 9,870 ευρώ (125.165 – 90.000= 35.165+ 22.905=  
58.070 – 48.200= 9.870 ευρώ). Από πού λοιπόν προκύπτει η ανάγκη αναμόρφωσης και  
μάλιστα χωρίς καμία εισηγητική έκθεση και  δη του ποσού των 50.000 ευρώ; Επίσης σε  
ερώτηση μου για στην κατηγορία (2) στο σκέλος των εξόδων στο (ΚΑΕ 02.14.09.00 Λοιπός  
εξοπλισμός) αναμορφώνεται με το ποσό των 14.000 ευρώ.
      Σχετικά σε τι αφορά αυτό το ποσό μου απάντησε η κ. Ιατρίδου Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΕ  
ότι  αφορά  τον  χριστουγεννιάτικο  διάκοσμο.  Πως  γίνεται  όμως  χωρίς  να  έχει 
ψηφιστεί η αναμόρφωση από την Οικονομική Επιτροπή η ΔΗΚΕΔΕ να έχει προχωρήσει  
σε σύμβαση αγοράς χριστουγεννιάτικου δένδρου ποσού 4.836,00 ευρώ (Αρ. Πρωτ.  
1832, στις 3-12-19, ΑΔΑ: ΩΞΣΧΟΚΟ4-33Β), καθώς και το ποσό των 5.642,00 ευρώ (Αρ.  
Πρωτ.  1843,  στις  5-12-19  ΑΔΑ:  Ω7ΗΓΟΚΟ4-ΩΧΡ)  σε  σύμβαση  για  την  αγορά 
χριστουγεννιάτικού εξοπλισμού;. Πως γίνεται να συμβεί αυτό χωρίς να γνωρίζεται ποιο  
θα είναι  το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο συγκεκριμένο θέμα.  Τέλος πέρα όλων των  
παραπάνω  ενδεχομένως  να  δημιουργούνται  και  ζητήματα  νομιμότητας.  Επίσης  δεν 
παρέστη  ο  λογιστής  της  ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε  για  να  μας  απαντήσει  για  την  αναγκαιότητα  της  
αναμόρφωσης,  και  δεν  αντιλαμβάνομαι  τον  λόγο  καθώς  όπως  ορίζει  η  συναφθείσα  
σύμβαση, θα πρέπει καθημερινά ένα άτομο να απασχολείται στη ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. 
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Οι απαντήσεις από την Πρόεδρο της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε για την αναγκαιότητα της αναμόρφωσης,  
για το πλεόνασμα καθώς και η απάντηση ότι η ενίσχυση του κωδικού με ΚΑΕ 02.14.09.00  
«Λοιπός εξοπλισμός», αφορά την προμήθεια Χριστουγεννιάτικου εξοπλισμού, ο οποίος αν  
δείτε έχει αγοραστεί  (βλέπε ανωτέρω συμβάσεις)  και  έχει ήδη τοποθετηθεί στην Πλατεία  
Στουγιαννάκη με οδηγούν να προβώ στην καταψήφιση της συγκεκριμένης αναμόρφωσης  
στο σύνολο της.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον Πρόεδρό 
της κι αφού έλαβε υπόψη της το αριθ. πρωτ. 1978/28-11-2019 έγγραφό της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας, την αριθ. 56/2019 απόφαση της Δημοτικής 
Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. vi 
του Ν. 4623/2019( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για 
την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει  την  αριθμ.  56/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Έδεσσας,  με  θέμα  «4η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ.  έτους 2019»,  όπως αυτή εμφανίζεται  στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Ιγνάτιος Κετσιτσίδης και Ευάγγελος Θωμάς 
μειοψηφούν για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 261/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Δ/κών &  Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
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