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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 39/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 17/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«  ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ΑΝΑΘΕΣΗ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ  «ΑΓΡΟΤΙΚΗ  ΟΔΟΠΟΙΙΑ  ΑΡΝΙΣΣΑΣ»  (Κ.Α.   
02.30.7333.805, ΠΔ.).

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:30π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ.4134/22-2-2018 του Προέδρου 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. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
3. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος 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 συζητηθούν σήμερα 
ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις διατάξεις  της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 
(ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Έγκριση πραγματοποίησης δαπανών  και  διάθεση ανάλογων πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2018.

2. Έγκριση 3ου  πρακτικού Αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης 
του προσωρινού αναδόχου του ανοικτού , διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. 
συστήματος  39241  για  την  προμήθεια  με  τίτλο  «Εξοικονόμηση  ενέργειας  στον 
Οδοφωτισμό  του  Δήμου  Έδεσσας  και  εγκατάσταση  φωτιστικών  σωμάτων  νέας 
τεχνολογίας  LED».

3. Ανάκληση της αριθ.  17/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής «Απευθείας 
ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Άρνισσας» (Κ.Α. 02.30.7333.805, ΠΔ.).

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις διατάξεις  
του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει  τα  ανωτέρω  θέματα  ως  κατεπείγοντα,  τα  οποία  πρέπει  να  συζητηθούν  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 4382/26-2-2018 εισήγηση της Δ.νσης Τ. Υ. & 
Πολεοδομίας, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

 Εισηγούμαστε την ανάκληση της αριθ. 17/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  
που αφορά την απευθείας ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία Άρνισσας» προϋπολογισμού 
7.200,00  €,  προκειμένου  οι  εργασίες  που  προβλέπονται  σε  αυτό  να  ενοποιηθούν  με  
αντίστοιχες  όμοιες  που αφορούν  τις  λοιπές  Τ.Κ.  της  Δ.Ε.  Βεγορίτιδας  και  ακολούθως να  
εκτελεσθούν με διαδικασία δημοπράτησης. 

     Επιπλέον  ο  Πρόεδρος  ενημερώνει  τα μέλη ότι  θα πρέπει  να ανακληθεί  και  η 
δέσμευση  πίστωσης  ποσού  επτά  χιλιάδων  διακοσίων  ευρώ  (7.200,00€)  από  τον  ΚΑ 
02.30.7333.805, ώστε το ποσό να εγγραφεί σε νέο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού.

 Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  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. 17/2018 απόφασή της, την αριθ. πρωτ. 4382/26-
2-2018 εισήγηση της Δ.νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας, καθώς και τις διατάξεις: 
α.  των άρθρων 66,  67 & 68 του Ν. 4270/14 «Αρχές  δημοσιονομικής  διαχείρισης και 
εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143Α/2014), όπως ισχύουν.
β. Την περιπτ. δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
γ.  Του  ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες»  (ΦΕΚ 145/Α)  όπως 
ισχύει, και ιδίως το άρθρο 4 παρ.2,
δ. Τις εγκυκλίους Υπ.Οικ. 2/91118/0026/29.12.2010, Υπ. Οικ. & Εσωτ. εγκ. 30/2011, 
Υπ.  Οικ.  2/18993/ΔΠΔΣΜ/28.02.2014,  Υπ.  Οικ.  2/65486/ΔΠΔΣΜ/23.12.2014,  Υπ. 
Οικ. 2/81869/0026/23.12.2015.

Αποφασίζει ομόφωνα
    Α.   Ανακαλεί την αριθ. 17/2018 απόφασή της, στο σύνολό της, για τους λόγους που 

αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.
    Β.   Εγκρίνει την ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού επτά χιλιάδων διακοσίων 

ευρώ (7.200,00€) από τον Κ.Α. 02.30.7333.805, ώστε το οφειλόμενο ποσό να εγγραφεί σε 
νέο ΚΑΕ του Προϋπολογισμού.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 39/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-2-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης  Χατζόγλου  (Αναπλ. 
μέλος), Αναστάσιος Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
         Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας.
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- Οικονομική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου.

3

ΑΔΑ: ΩΑΙΞΩΡΠ-ΧΝΝ


	        			
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
	ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ


		2018-02-27T08:33:12+0200
	Athens




