
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 37ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

(ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 429/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ.  415/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ¨ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ¨ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΜΕ  ΤΟ  ΑΡ.  1247/23-12-2020  ΕΓΓΡΑΦΟ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.

Σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020 και από ώρα 10:00 μ.μ. έως ώρα 12:00 
μ.μ.  συνεδρίασε  δια  περιφοράς 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. 17.873/24-12-2020 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. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
4. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλο,ς 
5. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
6. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-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.
            Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και λαμβάνοντας υπόψη του τους συμπληρωμένους πίνακες 
ψηφοφορίας των  μελών  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  προχώρησε  στη  λήψη  των 
αποφάσεων τόσο στα θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης:
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1.Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Διαμόρφωση – ανακατασκευή πεζοδρομίων στην 
Δ.Ε. Βεγορίτιδας»

2. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας (Β΄Φάση)» (ΑΡ. ΜΕΛ. 42/2018)

3. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Επισκευή ασφαλτοστρώσεων Δήμου Έδεσσας» (ΑΡ. ΜΕΛ. 30/2018)

4. Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου 
«Κατασκευή  τοιχίων  αντιστήριξης  πρανών  χειμάρρων  Κερασιάς  (Β'  Φάση)  και 
Καρυδιάς» (ΑΡ. ΜΕΛ. 36/2018)

5.Συγκρότηση  τριμελούς  Επιτροπής  Παραλαβής  του  τμηματικού  ή  συνολικού 
αντικειμένου  της  υπηρεσίας  με  τίτλο  «Τακτικός  έλεγχος  και  συντήρηση  Παιδικών 
Χαρών Δήμου Έδεσσας για την ασφαλή λειτουργία τους» (έτους 2021).
            τα οποία  κρίθηκαν  ως κατεπείγοντα  και  έπρεπε  να συζητηθούν  στη 
συνεδρίαση σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 
(ΦΕΚ Α' 133), και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις  όσο και στο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης.
        Το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης απείχε από την ψηφοφορία για τα θέματα εκτός της 
ημερήσιας διάταξης.

   Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  μοναδικό  θέμα της  ημερήσιας  διάταξης  είχε 
ενημερώσει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αριθ. πρωτ. 17.871/24-12-
2020 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:

Με την  αρ. 415/2020 απόφαση ΟΕ καταρτίστηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού  
του  οικονομικού  έτους  2020,  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην  ηλεκτρονική  βάση  του  
Υπουργείου Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με το  
αρ. 1247/2020 έγγραφο του διαπίστωσε: 

• Εσφαλμένη  καταχώρηση  στον  υπολογισμό  των  Εσόδων  στον  Κ.Α  ΚΑΕ  
1312.001 «Δαπάνες επισκευής και συντήρησης σχολικών κτιρίων» (άρθρ. 13  
Ν.  2880/2001)  ποσού  89.600,00  αντί  του  ορθού  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  
95.850,00 (κριτήριο 11).

Η  Οικονομική  Υπηρεσία  προέβη  στις  ανάλογες  κινήσεις  για  τροποποίηση  του  
προϋπολογισμού  και  προτείνει  διόρθωση  στους  αντίστοιχους  οπού  ο  ΚΑ  εσοδών  
06.00.1312.001  διαμορφώνετε  σε  95.850,00  και  ο  ΚΑ  02.00.6711.002   εξόδων 
διαμορφώνετε  σε  95.850,00  .  Μετά  τις  παραπάνω  αλλαγές  ο  προϋπολογισμός  
παρουσιάζει  σύνολο  εσόδων  41.115.713,04€  σύνολο  εξόδων  41.113.127,52€  και  
αποθεματικό κεφάλαιο 2.585,52€ 

Συνημμένα:
1. Το αρ.  πρωτ.  1247/23-12-2020 έγγραφο  Παρατηρητηρίου Οικον.  Αυτοτέλειας  
ΟΤΑ
Προσχέδιο Προϋπολογισμού με τις ανάλογες προσαρμογές.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής καταμέτρησε τις 
ψήφους των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 17.871/24-
12-2020  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου,  την  αριθ.  415/2020 
όμοια  δική  της,  το  αριθ.  πρωτ.  1247/23-12-2020 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», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 1 β του Ν. 
4735/20120 ( ΦΕΚ  Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο 
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πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της 
Γενικής  Γραμματείας  Ιθαγένειας  και  της  Γενικής  Γραμματείας  Ανθρώπινου 
Δυναμικού  Δημόσιου  Τομέα  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  ρυθμίσεις  για  την 
αναπτυξιακή  προοπτική  και  την  εύρυθμη  λειτουργία  των  Οργανισμών  Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,

Αποφασίζει ομόφωνα
     Α. Την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021, 

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.

  Τα μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Αντώνιος Ρυσάφης ψήφισαν παρών κατά τη 
λήψη απόφασης για το συγκεκριμένο θέμα.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 429/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 29-12-2020

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:
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου.

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

κα Ελ. Σαπουντζή.
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