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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 287/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Σήμερα Τρίτη 24 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.  24.512/20-12-2019  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. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτικό μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς, Αναπληρ.  μέλος.

1. 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, και παραβρέθηκε μόνος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας 
Φλαμουριάς του Δήμου.
           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: 

1. Ακύρωση  της  αριθ.  191/2019  απόφασης  ΟΕ και  λήψη νέας  απόφασης  για 
Κατάρτιση  όρων δημοπράτησης  και  συγκρότηση της Επιτροπής  Διαγωνισμού για  την 
εκπόνηση  «Μελέτης Κλειστού Γυμναστηρίου στο Πασά – Τσαΐρ», προϋπολογισμού 
631.402,71 € (Κ.Α. 02.15.7411.910 – «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. αποφ. 30292/19-04-2019) 
& ΠΔ).

2. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας».

1

ΑΔΑ: 6ΙΖΗΩΡΠ-ΟΟ5



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: 9ο, 10ο, 1ο, 
2ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο 7ο και 8ο.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 24.423/18-12-2019 εισήγηση της 
Ταμία του Δήμου Έδεσσας που έχει ως εξής:     
        Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:
«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου  
180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 
2.  Απαραίτητος  προϋπόθεσις  πληρωμής  δαπάνης  τινός  εκ  της  παγίας  προκαταβολής  
τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ. 
3.  Ο  διαχειριζόμενος  την  παγίαν  προκαταβολήν  υπάλληλος  παραδίδει  επί  αποδείξει  
προσωπικώς  εις  τον  δημοτικόν  ταμίαν  τα  σχετικά  δικαιολογητικά  των  γενομένων  παρ’  
αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα  
άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 
4.  Ο  δημοτικός  ταμίας  μετά  τον  έλεγχον  των  υποβληθέντων,  αυτώ  δικαιολογητικών  
καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς  
ανανέωσις ταύτης,  ίνα ούτω παραμένη εις χείρας  τούτου πάντοτε  το χορηγηθέν δια της  
αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 
5. Τα δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας  
λογιστικής  υπηρεσίας,  υποβάλλονται  εις  το  δημοτικόν  συμβούλιον  προς  
έγκρισιν  των  γενομένων  δαπανών,  μεθ'ο  εκδίδονται  ισόποσα  χρηματικά 
εντάλματα  εις  βάρος  των  εν  τω  προϋπολογισμώ  προβλεπομένων  οικείων 
πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόματι των πληρωθέντων  
δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή  
εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου. 
6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’  
αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του  
υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»
Με  την  αριθ.  21/20198 αποφάσεις  της  Οικονομικής  επιτροπής  συστάθηκε  παγία 
προκαταβολή 4.000,00€ και ορίστηκε ο Κορλίνης Αθανάσιος ως διαχειριστής αυτής.
Με  το  αριθ.  03/2019 αποδεικτικό  ο  ανωτέρω  υπάλληλος  παρέδωσε  στην  ταμειακή 
υπηρεσία  τα  δικαιολογητικά  των  δαπανών  που  έγιναν  από  την  παγία  προκαταβολή. 
Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών η ταμίας έθεσε αυτά υπόψη 
της Οικονομικής Επιτροπής, για την προβλεπόμενη έγκριση. 
Σύμφωνα με την περιπτ.  δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.  3852/2010, η οικονομική 
επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

α/α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθ. 
Παραστατικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ σε 
€

Κ.Α. 
προϋπολογισ
μού
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1

Τσιμεντένια λούκια 
και  
τσιμεντοσωλήνας  
Φ400 για επισκευή 
ζημιάς στην Τοπική 
Κοινότητα Κερασιάς

5267/21-5-2019 ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 
Α.Ε. 330,22 30.6699.010

2

Κλειδιά για τις  
ανάγκες των 
εκλογικών 
τμημάτων

8/23-5-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 295,62 10.6699.010

3

Κλειδιά για τις  
ανάγκες των 
εκλογικών 
τμημάτων

10/1-7-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 303,06 10.6699.010

4
Κτηνοτροφική 
ποτίστρα στην Τ.Κ. 
Κάτω Γραμματικού

261/4-7-2019 ΑΦΟΙ ΜΑΣΛΙΓΚΑ 
Ο.Ε. 397,00 35.6699.010

5

Λαστιχένια 
διαχωριστικά 
θέσεων στάθμευσης 
δικύκλων για τις  
ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

1127/18-7-2019 ΣΛΑΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 299,46 30.6699.010

6

Λιπαντικά για τα 
ΚΗΙ2563,ΚΗΙ2574 
και ΚΗΙ1669 
οχήματα του Δήμου

1264/2-8-2019 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 377,95 30.6644

7

Έκδοση καρτών 
καυσαερίων για τα 
ΚΗΥ2775 και  
ΚΗΥ5822 οχήματα 
της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του 
Δήμου

896/11-12-2019 ΑΦΟΙ 
ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΙ 24,80 30.6263

8

Τρία(3) usb stick 
ηλεκτρονικής 
υπογραφής για τις  
ανάγκες της Δ/νσης 
Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών

6981/18-10-2019 ADACOM Α.Ε. 204,60 10.6699.010

9

Είκοσι πέντε (25)  
πλάκες πεζοδρομίου 
για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

157/6-9-2019 ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 
Α.Ε. 50,22 30.6699.010
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10

Παράβολα 
μεταβίβασης των 
ΕΕΗ0287,ΚΗΙ1672
,
ΚΗΙ1685,ΚΗΙ1686,
ΚΗΙ2593 και  
ΚΗΙ5862 οχημάτων 
από το παλιό στο νέο 
ΑΦΜ του Δήμου

117380/11-12-
2019
117382/11-12-
2019
117379/11-12-
2019
117387/11-12-
2019
117388/11-12-
2019
117386/11-12-
2019
117385/11-12-
2019
117384/11-12-
2019
117381/11-12-
2019

ALPHA BANK 429,00 00.6331

11

Δύο(2) πινακίδες  
σήμανσης για το 
οδικό δίκτυο 
Κερασιάς-
Χιονοδρομικού 

17/10-12-2019 ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124,00 30.6699.010

12

Αντικατάσταση  
τζαμιού στο 
ΜΕ48218 
εκσκαφέα

45/10-12-2019 ΧΑΜΨΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 49,60 30.6699.010

13

Δέκα (10)  
πυροσβεστήρες για 
την Κοινότητα 
Ριζαρίου, το 
Δημαρχείο, το ΚΕΠ 
και το αμαξοστάσιο  
Άρνισσας

882/17-12-2019 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 260,40 30.6699.010

14

Αντικατάσταση  
κλειδαριάς σε 
αποθήκη του Δήμου 
ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16/17-12-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,00 10.6699.010

15

Μίσθωση 
γραμματοθυρίδας  
του Δήμου ΕΛΤΑ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

04/17-12-2019 ΕΛΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 57,31 00.6221

16

Προμήθεια και  
επιδιόρθωση 
σφραγίδων για τις  
ανάγκες του ΚΕΠ

1005/17-12-2019 ΜΠΟΖΙΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 101,00 10.6699.010
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17

Εκτύπωση καρτών 
μονίμων κατοίκων 
για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας  
ελεγχόμενης 
στάθμευσης καθώς  
και σχεδίων για τις  
ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

1006/17-12-2019 ΜΠΟΖΙΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62,00 30.6615

18

Έλεγχος σχετικά με 
την κατεδάφιση της 
περίφραξης του 
Δημοτικού Σταδίου 
Έδεσσας  
ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ

3/12-12-2019 ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 124,00 30.6699.010

19

Πληρωμή 
προμήθειας  
φορτιστή βιδολόγου 
για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας  

5267/17-12-2019 ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58,60 30.6699.010

ΣΥΝΟΛΟ € 3554,84

        Επειδή με την αριθ.  21/2019 όμοια δική της η Οικονομική Επιτροπή είχε 
συστήσει την παγία προκαταβολή για το έτος 2019 κι είχε ορίσει τον υπόλογό της και τον 
αναπληρωτή αυτού, ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά με την έγκριση 
της πραγματοποίησης των δαπανών της παγίας προκαταβολής σε βάρος των σχετικών 
Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2019.
       Το αναπληρωματικό μέλος Ευάγγελος Θωμάς που συμμετέχει στη συνεδρίαση 
παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα ακόλουθα:  «δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποπληρωθούν ως  
έκτακτες  δαπάνες  κάποια  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  αποτελούν  οι  ακόλουθες  
δαπάνες: 

• 1) «Τσιμεντένια λούκια και τσιμεντοσωλήνας Φ400 για επισκευή ζημιάς  
στην Τ.Κ Κερασίας», είχαν αγοραστεί πάλι από τον ίδιο προμηθευτή, πάλι από την πάγια  
προκαταβολή, είχαν εγκριθεί  στην Οικονομική Επιτροπή που είχε πραγματοποιηθεί τέλη  
Νοεμβρίου,  σωλήνες με  τις  ίδιες  τεχνικές  προδιαγραφές  στις  30-04-2019,  21  μέρες  
νωρίτερα και το άθροισμα των δύο τιμολογίων ξεπερνά τα 400 ευρώ (470,32 ευρώ)

• 4) «κτηνοτροφική ποτίστρα στην Τ.Κ Κάτω Γραμματικού» 397,00 ευρώ, δεν 
αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη.

• 5)  «Λαστιχένια  διαχωριστικά  θέσεων  στάθμευσης  δικύκλων  …  ποσού 
299,46 ευρώ. Δεν αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη και έπρεπε να πραγματοποιηθεί με την  
προβλεπόμενη διαδικασία.

• 6) «Λιπαντικά για τα οχήματα ΚΗΙ 2563 ….» 377,95 ευρώ. Δεν έπρεπε να 
πραγματοποιηθεί μέσω διαγωνισμού;;;;

• 8) «Τρία (3) usbstick ηλεκτρονικής υπογραφής για τις ανάγκες της Δ/νσης  
Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών» ,

• 13)  «  Δέκα  πυροσβεστήρες  για  την  Τ.Κ  Ριζαρίου,  Δημαρχείο,  ΚΕΠ  …»  
260,40 ευρώ. Δεν αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη και έπρεπε να πραγματοποιηθεί με την  
προβλεπόμενη διαδικασία.
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• 16) «Προμήθεια και επιδιόρθωση σφραγίδων για τις ανάγκες του ΚΕΠ»  
101,00 ευρώ. Δεν αποτελεί κατεπείγουσα ανάγκη και έπρεπε να πραγματοποιηθεί με την  
προβλεπόμενη διαδικασία.

• 17) «Εκτύπωση καρτών μονίμων κατοίκων για τις ανάγκες της υπηρεσίας  
ελεγχόμενης  στάθμευσης  καθώς  και  σχεδίων  για  τις  ανάγκες  της  Τεχνικής 
Υπηρεσίας».

       Κατόπιν τούτου δεν θεωρώ ότι αυτές οι δαπάνες ήταν κατεπείγουσες, κάποιες έπρεπε  
να πραγματοποιηθούν  μέσω διαγωνισμού  και  επειδή  δεν  μπορώ να υπερψηφίσω κατά  
παρατήρηση  αν  και  δεν  είμαι  αντίθετος  με  τις  υπόλοιπες  δαπάνες  αναγκάζομαι  να το  
καταψηφίσω». 
          Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της  την αριθ.  πρωτ. 24.423/18-12-2019 εισήγηση της 
Ταμία του Δήμου Έδεσσας, καθώς και:         

• την  αριθ.  21/2019  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 
συστάθηκε παγία προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής κι ο αναπληρωτής 
του,

• το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
• την  περιπτ.  δ  παρ.  1  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»,  

• το αριθ. 140Α/6-3-2019 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία 
προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

• το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959,
• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή, 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
       Α. Εγκρίνει την  πραγματοποίηση των  δαπανών  που  έγιναν  από  την  παγία 
προκαταβολή όπως αυτές περιγράφονται στο σκεπτικό της παρούσας. 
       Β. Εγκρίνει  την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων,  επ'  ονόματι  των 
πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η 
πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου και του 
αναπληρωτή του, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς: 

α/α
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ

Αριθ. 
Παραστατικού

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΠΟΣΟ σε 
€

Κ.Α. 
προϋπολογισ
μού

1

Τσιμεντένια λούκια 
και 
τσιμεντοσωλήνας 
Φ400 για επισκευή 
ζημιάς στην Τοπική 
Κοινότητα Κερασιάς

5267/21-5-2019 ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 
Α.Ε. 330,22 30.6699.010

2

Κλειδιά για τις 
ανάγκες των 
εκλογικών 
τμημάτων

8/23-5-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 295,62 10.6699.010
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3

Κλειδιά για τις 
ανάγκες των 
εκλογικών 
τμημάτων

10/1-7-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 303,06 10.6699.010

4
Κτηνοτροφική 
ποτίστρα στην Τ.Κ. 
Κάτω Γραμματικού

261/4-7-2019 ΑΦΟΙ ΜΑΣΛΙΓΚΑ 
Ο.Ε. 397,00 35.6699.010

5

Λαστιχένια 
διαχωριστικά 
θέσεων στάθμευσης 
δικύκλων για τις 
ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

1127/18-7-2019 ΣΛΑΜΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 299,46 30.6699.010

6

Λιπαντικά για τα 
ΚΗΙ2563,ΚΗΙ2574 
και ΚΗΙ1669 
οχήματα του Δήμου

1264/2-8-2019 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 377,95 30.6644

7

Έκδοση καρτών 
καυσαερίων για τα 
ΚΗΥ2775 και 
ΚΗΥ5822 οχήματα 
της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του 
Δήμου

896/11-12-2019 ΑΦΟΙ 
ΚΙΟΥΛΤΖΟΠΟΥΛΟΙ 24,80 30.6263

8

Τρία(3) usb stick 
ηλεκτρονικής 
υπογραφής για τις 
ανάγκες της Δ/νσης 
Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών

6981/18-10-
2019 ADACOM Α.Ε. 204,60 10.6699.010

9

Είκοσι πέντε (25) 
πλάκες 
πεζοδρομίου για τις 
ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

157/6-9-2019 ΤΟΥΡΟΥΤΟΓΛΟΥ 
Α.Ε. 50,22 30.6699.010

10 Παράβολα 
μεταβίβασης των 
ΕΕΗ0287,ΚΗΙ1672
,
ΚΗΙ1685,ΚΗΙ1686,
ΚΗΙ2593 και 
ΚΗΙ5862 οχημάτων 
από το παλιό στο 
νέο ΑΦΜ του Δήμου

117380/11-12-
2019
117382/11-12-
2019
117379/11-12-
2019
117387/11-12-
2019
117388/11-12-
2019
117386/11-12-

ALPHA BANK 429,00 00.6331
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2019
117385/11-12-
2019
117384/11-12-
2019
117381/11-12-
2019

11

Δύο(2) πινακίδες 
σήμανσης για το 
οδικό δίκτυο 
Κερασιάς-
Χιονοδρομικού 

17/10-12-2019 ΣΑΡΑΚΙΝΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 124,00 30.6699.010

12

Αντικατάσταση 
τζαμιού στο 
ΜΕ48218 
εκσκαφέα

45/10-12-2019 ΧΑΜΨΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 49,60 30.6699.010

13

Δέκα (10) 
πυροσβεστήρες για 
την Κοινότητα 
Ριζαρίου, το 
Δημαρχείο, το ΚΕΠ 
και το αμαξοστάσιο 
Άρνισσας

882/17-12-2019 ΣΟΥΒΑΤΖΟΓΛΟΥ 
ΜΙΧΑΗΛ 260,40 30.6699.010

14

Αντικατάσταση 
κλειδαριάς σε 
αποθήκη του 
Δήμου ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

16/17-12-2019 ΤΑΣΙΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 6,00 10.6699.010

15

Μίσθωση 
γραμματοθυρίδας 
του Δήμου ΕΛΤΑ 
ΕΔΕΣΣΑΣ

04/17-12-2019 ΕΛΤΑ ΕΔΕΣΣΑΣ 57,31 00.6221

16

Προμήθεια και 
επιδιόρθωση 
σφραγίδων για τις 
ανάγκες του ΚΕΠ

1005/17-12-
2019

ΜΠΟΖΙΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 101,00 10.6699.010

17

Εκτύπωση καρτών 
μονίμων κατοίκων 
για τις ανάγκες της 
υπηρεσίας 
ελεγχόμενης 
στάθμευσης καθώς 
και σχεδίων για τις 
ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας

1006/17-12-
2019

ΜΠΟΖΙΝΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 62,00 30.6615
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18

Έλεγχος σχετικά με 
την κατεδάφιση της 
περίφραξης του 
Δημοτικού Σταδίου 
Έδεσσας 
ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ

3/12-12-2019 ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ 
ΓΑΒΡΙΗΛ 124,00 30.6699.010

19

Πληρωμή 
προμήθειας 
φορτιστή βιδολόγου 
για τις ανάγκες της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 

5267/17-12-
2019

ΜΠΟΥΛΓΟΥΡΗΣ 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ 58,60 30.6699.010

ΣΥΝΟΛΟ € 3554,84

        Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς που 
συμμετέχει στη συνεδρίαση μειοψηφεί για τους λόγους που επικαλείται ανωτέρω.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 287/2019
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Ταμείο κα Μαρία Μισσελή

 Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου.
-Υπόλογος παγίας προκαταβολής κ. Αθανάσιο Κορλίνη.
-Αναπληρωτή υπόλογο παγίας προκαταβολής κα Τούσια Κωνσταντία.
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