
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2020

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 2 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 156/2020   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 
ΕΡΓΩΝ ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΔΕ ΑΠΟ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε κεκλεισμένων των 
θυρών  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. 6.332/29-5-
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 τα έξι (6) από 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. Αντώνιος Ρυσάφης -Τακτ. μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6.  Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -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  κατεπείγον  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

1.  Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση  ακινήτου  για  την 
στέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

2.  Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  τη  μίσθωση  ακινήτου  για  την 
στέγαση του 12ου Νηπιαγωγείου της Έδεσσας.

3.  Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργων 
ενταγμένα στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.
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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. 
         Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου προσήλθε κατά την 
συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  Προϊστάμενο της Δ/νσης Τ.Υ.  & Πολεοδομίας,  ο οποίος ενημέρωσε τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για 2 υπό εξέλιξη έργα της Υπηρεσίας, τα οποία είναι ενταγμένα 
και  χρηματοδοτούνται  από  το  Π.Δ.Ε.,  και  για  τα  οποία  δεν  έχουν  έρθει  ακόμα  οι 
προβλεπόμενες πιστώσεις με αποτέλεσμα να επίκειται ή να βρίσκονται ήδη σε διακοπή 
εργασιών. 
        Συγκεκριμένα :
1)  «Βελτίωση  και  εκσυγχρονισμός  εγκαταστάσεων  αεροδρομίου  αερολέσχης  
Έδεσσας» 
Απόφαση  ένταξης  ΔΥΟ/5784/1-11-2018  του  ΥΠΟΜΕΔΙ,  στη  ΣΑΕ  571  του  Π.Δ.Ε.  με  
ενάριθμο 2014ΣΕ57100004 και ποσό ένταξης 840.370,00 €.
Για το συγκεκριμένο έργο η 2η Εντολή Πληρωμής ποσού 63.012,39 € έχει εγκριθεί από την  
Τ.Υ. στις 19-03-2020, έχει σταλεί στην Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης / Τμήμα Εκτέλεσης  
Π.Δ.Ε. του ΥΠΟΜΕΔΙ, αλλά ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί τα χρήματα.
Επίσης έχει εγκριθεί από την Τ.Υ. και η 3η Εντολή Πληρωμής ποσού 113.292,79 € στις 24-
04-2020.
Λόγο καθυστέρησης πληρωμής της 2ης Εντολής, άνω του διμήνου, ο Ανάδοχος υπέβαλε  
Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών στις 20-05-2020.
2)  «Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά-
Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας»
Απόφαση  ένταξης  10232/26-01-2019  στο  Π.Δ.Ε.  στη  ΣΑΕ  055  με  ενάριθμο  
2018ΣΕ05500000 και ποσό ένταξης 1.000.000,00 €.
Για το συγκεκριμένο έργο η 1η Εντολή Πληρωμής ποσού 19.870,24 € έχει εγκριθεί από την  
Τ.Υ. στις 04-03-2020, έχει σταλεί στην ΥΠΕΣ / Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
Διοικητικής Υποστήριξης / Διεύθυνση Οικον. και Αναπτυξιακής Πολιτικής Α.Π. / Τμήμα  
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Διαχείρισης Π.Δ.Ε., αλλά ακόμα δεν έχουν εκταμιευθεί  
τα χρήματα.
Επίσης έχει εγκριθεί από την Τ.Υ. και η 2η Εντολή Πληρωμής ποσού 50.283,09 € στις 26-
05-2020.
Λόγο καθυστέρησης πληρωμής της 1ης Εντολής, άνω του διμήνου, ο Ανάδοχος ενημέρωσε  
την Υπηρεσία ότι προτίθεται να υποβάλει Ειδική Δήλωση Διακοπής εργασιών.
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τις διατάξεις της παρ. 14 του 
άρθρου  9  του  Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ  Α΄85/11.4.2012)  «Ρυθμίσεις  για  την  τοπική 
ανάπτυξη,  την  αυτοδιοίκηση  και  την αποκεντρωμένη διοίκηση  Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ.»  σύμφωνα  με  τις  οποίες  Απαιτητές  υποχρεώσεις  φορέων  της  τοπικής  
αυτοδιοίκησης  α΄  βαθμού  που  αφορούν  έργα  και  επενδυτικές  δραστηριότητες  
συγχρηματοδοτούμενες  από  εθνικά/  ευρωπαϊκά  προγράμματα  δύναται  να 
αντιμετωπίζονται  είτε  από  τα  τακτικά  ή  έκτακτα  ανειδίκευτα  έσοδα  είτε  από  άλλους  
θεσμοθετημένους  πόρους  για  επενδυτικές  δαπάνες  (λ.χ.  ΣΑΤΑ)  είτε  από  δάνεια  που  
αφορούν  την  κάλυψη  των  συγκεκριμένων  δαπανών  των  φορέων  με  την  κίνηση  των  
αντίστοιχων κωδικών αριθμών εσόδων - εξόδων των προϋπολογισμών τους. Όταν περιέλθει  
η  σχετική  έκτακτη  οικονομική  ενίσχυση  στον  φορέα  για  το  έργο  ή  την  επενδυτική  
δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καλύψει τη σχετική απαίτηση με μία εκ των  
ανωτέρω αναφερόμενων χρηματοδοτικών πηγών, αναπληρώνουν τα έσοδα αυτά κατά το  

2



μέρος  της  διενεργηθείσας  δαπάνης,  τηρώντας  τις  κείμενες  περί  αναμορφώσεων  του  
προϋπολογισμού τους διατάξεις.

         Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται τη χρηματοδότηση μόνο 
του έργου με τίτλο  «Έργα Υποδομής για την Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου στη 
Θέση "Πασά-Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», με το ποσό των δέκα εννιά 
χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών (19.870,24€) από τα 
ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 9 
του  Ν.  4071/2012  (ΦΕΚ  Α΄85/11.4.2012,)  και  καλεί  τα  μέλη  της  Οικονομικής 
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.

Η  Οικονομική  Επιτροπή  μετά  από  διαλογική  συζήτηση,  αφού  άκουσε  τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της τα όσα ενημέρωσε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τ.Υ. & 
Πολεοδομίας 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  3  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του 
Υπουργείου  Εσωτερικών,  διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές 
ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» και της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 
(ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.», 

Αποφασίζει ομόφωνα
         Τη χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Έργα Υποδομής για την Κατασκευή 
Αθλητικού Κέντρου στη Θέση "Πασά-Τσαΐρ" σε Έκταση 75 στρ. Δήμου Έδεσσας», 
με το ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων οκτακοσίων εβδομήντα ευρώ και είκοσι τεσσάρων 
λεπτών (19.870,24€) από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου, σε εφαρμογή των διατάξεων 
της παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄85/11.4.2012).           
            Τα μέλη Ιωάννης Τσεπκεντζής και Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζουν παρών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:05 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 156/2020
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-6-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Δημοτικό Ταμία κα Μαρία Μισσελή.
- Προϊστάμενο Τμ. Λογιστηρίου, Προμηθειών και Προϋπολογισμού.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
-  Προϊστάμενο Δ/νσης Τ. Υ. & Πολεοδομίας.
-  Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών και Οικ/κών Υπηρεσιών.
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