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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 36ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 417/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΈΔΕΣΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2019.      

Σήμερα Τρίτη  22  Δεκεμβρίου  2020  και  ώρα 10:00  μ.μ.  συνεδρίασε  με  τη 
διαδικασία  της  τηλεδιάσκεψης  και  σε  εφαρμογή  της  παρ.  1  του  άρθρου  10  του 
Π.Ν.Π.  55/Α΄/11-3-2020  «Κατεπείγοντα  μέτρα  αντιμετώπισης  των  αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής του», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 17.537/18-12-2020 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 συμμετείχαν  και τα (7) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Μουράτογλου-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 συμμετείχε 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 κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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1. Σύνταξη σχεδίου 15ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2020.    

    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
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 ακόλουθα σειρά: 8ο, 9ο, 
4ο, 1ο, 2ο, 3ο, 5ο ,6ο και 7ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  17.587/18-12-2020  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

Σας υποβάλλουμε τον απολογισμό εσόδων-εξόδων έτους 2019 για έγκριση.

Με τις παρ.  1,2 και  3 του άρθρου 163 του Δημοτικού και  Κοινοτικού Κώδικα  

(ν.3463/2006). ορίζονται τα εξής:

« 1. Έως το τέλος Μαΐου εκείνος που ενεργεί την ταμειακή υπηρεσία του Δήμου  

υποβάλλει δια μέσου του δημάρχου στην οικονομική επιτροπή λογαριασμό διαχείρισης  

του οικ.  έτους  που έληξε.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνει  ο  λογαριασμός  διαχείρισης  

ορίζονται  με  προεδρικό  διάταγμα  της  παρ.  2  του  άρθρου  175.  Ο  λογαριασμός  

υποβάλλεται ενιαίος, ανεξάρτητα από τις μεταβολές που έχουν τυχόν γίνει, ως προς τα  

πρόσωπα εκείνων που ενεργούν την ταμειακή υπηρεσία.

Από  τις  12-10-2020  (ημ.  Δημ.  του  Ν.  4735/2020)  η  Οικονομική  Επιτροπή 

εγκρίνει τον απολογισμό και δεν τον προελέγχει.

Σύμφωνα  με  τον  απολογιστικό  πίνακα  τα  εισπραχθέντα  τακτικά  έσοδα  2019  

ανήλθαν  στο  ποσό  των  8.460.886,68€,  ενώ  τα  έκτακτα  είναι  530.107,94€  και  τα  

συνολικά έσοδα 15.031.730,08€. Τα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 13.336.585,05€ και  

το χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης είναι 1.695.145,03€.

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  της  την  αριθ.  πρωτ.  17.587/18-12-2020 
εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  κι  αφού  έλεγξε  όλα  τα  στοιχεία  που 
υποβλήθηκαν από την Οικονομική Υπηρεσία, τον απολογισμό εσόδων κι εξόδων του 
Δήμου Έδεσσας για το οικονομικό έτος 2019, κι έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις του 
άρθρου  163 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων»  και αυτές 
του  άρθρου  72  παρ  1γ  του  Ν.3852/10(ΦΕΚΑ'87)«Νέα  Αρχιτεκτονική  της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση 
του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας,  νέο πλαίσιο  επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο 
τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της 
Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου  Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου 
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Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  τον  απολογισμό  του  Δήμου  οικ.  έτους  2019  όπως  εμφανίζεται 

συνημμένα  στην  συνοπτική  οικονομική  κατάσταση  προϋπολογισμού/απολογισμού 
εσόδων –εξόδων και τη Γενική Ανακεφαλαίωση εσόδων –εξόδων οικ. έτους 2019 και 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:10 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 417/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 28-12-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης,  Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστασία 
Ιατρίδου-Βλαδίκα,  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης.

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης
Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν.
- Οικονομική Υπηρεσία κα  Ελευθερία Σαπουντζή

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα
- Πρ/νη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών Μ. Καλούση

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου
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