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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

∆ΗΜΟΣ  Έ∆ΕΣΣΑΣ   
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 16ΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ  
ΣΤΙΣ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 160/2015      
 
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
1. ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 21ΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 
 

Σήµερα Παρασκευή 14 Αυγούστου 2015 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας και 
ώρα 09:30π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή ∆ήµου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 21.364/10-8-2015 του Προέδρου της, που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα µέλη αυτής τακτικά και αναπληρωµατικά και είχε δηµοσιευθεί στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα Έδεσσας, για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο 
παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση υπήρξε νόµιµη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7)  µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Γιάννου ∆ήµαρχος 

Πρόεδρος 
2. Αναστάσιος ∆ίου  Τακτικό µέλος 
3. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό µέλος 
4. Μιχάλης Σαµλίδης  Τακτικό µέλος 
5.Αντώνιος Ρυσάφης  Αντιπρόεδρος 
 

 
1.Χρήστος Πισλίνας Τακτικό µέλος 
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό 
µέλος 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ηµήτριος Γιάννου τήρησε τα 
πρακτικά της συνεδρίασης διότι απουσίαζε η τακτική υπάλληλος του ∆ήµου 
Ευαγγελία ∆ηµητριάδου  για την τήρηση αυτών. 
          Επίσης µετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Γ. ∆αλκαλίτσης. 
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί 
σήµερα ως κατεπείγον, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέµα: 

•  Επικύρωση πρακτικού δηµοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του 
έργου «Έργα υποδοµής για την εγκατάσταση νέων οργάνων παιδικών χαρών» 

         Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 

Αποφασίζει οµόφωνα 
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κρίνει το ανωτέρω θέµα ως κατεπείγον, το οποίο πρέπει να συζητηθεί σήµερα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση.  
  

Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας που 
έχει ως εξής:      

       «Η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 
 

α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5.59 Β.∆/τος περί «οικονοµικής διοίκησης και λογιστικού 
Ο.Τ.Α.». 
γ. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2015 
δ. Το γεγονός ότι για την αντιµετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του ∆ήµου για το 
τρέχον έτος, πρέπει να εγκριθεί η διάθεση πιστώσεων, οι οποίες θα καταβάλλονται τµηµατικά.
  

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 
 

Α. Την έγκριση και  τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2015, ως 
ακολούθως : 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό Πίστωσης Ποσό Ψήφισης 

25.7135.003 
Προµήθεια αρδευτικών 

υλικών ∆ηµοτικής 
Ενότητας Έδεσσας 

10.000,00 10.000,00 

00.6111 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

5.200,00 5.200,00 

15.6699.001 

Προµήθεια λοιπών 
αναλωσίµων που δεν 

εντάσσονται σε κάποιους 
από τους κωδικούς. 

3.000,00 3.000,00 

20.6262.010 

Εργασίες αποκοµιδής 
απορριµµάτων και 

καθαρισµού 
κοινόχρηστων χώρων 
∆ηµοτικής Ενότητας 

Έδεσσας 

2.000,00 2.000,00 

80.8117.083 
∆ικαστική απόφαση 

ΓΑΤΣΟΣ 
5.000,00 5.000,00 

 
2. Tην έγκριση διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, συνεχιζόµενα έργα, 
µελέτες και προµήθειες ως ακολούθως: 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
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20.6262.010 

Εργασίες αποκοµιδής 
απορριµµάτων και 

καθαρισµού 
κοινόχρηστων χώρων 
∆ηµοτικής Ενότητας 

Έδεσσας 

 2.000,00 

80.8117.083 
∆ικαστική απόφαση 

ΓΑΤΣΟΣ 
 5.000,00 

 
 
Β. Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόµιµη διαδικασία και στα οικεία χρηµατικά εντάλµατα 
πληρωµής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά». 
   

      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.  

      Η Οικονοµική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 
εισήγηση του Προέδρου της και την εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας και 
έχοντας υπόψη :   

α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
∆ήµων και Κοινοτήτων». 
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.∆/τος περί «οικονοµικής διοίκησης και 
λογιστικού Ο.Τ.Α.». 
γ. Τις εγγεγραµµένες πιστώσεις στον προϋπολογισµό εξόδων έτους 2015. 
δ. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της ∆ιοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης», 

   
 Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

 
     Α. 1. Την έγκριση και  τη διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό εξόδων 
έτους 2015, ως ακολούθως : 
 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Ποσό Πίστωσης 
Ποσό 

Ψήφισης 

25.7135.003 
Προµήθεια αρδευτικών υλικών 
∆ηµοτικής Ενότητας Έδεσσας 

10.000,00 10.000,00 

00.6111 
Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

5.200,00 5.200,00 

15.6699.001 
Προµήθεια λοιπών αναλωσίµων 

που δεν εντάσσονται σε κάποιους 
από τους κωδικούς. 

3.000,00 3.000,00 

20.6262.010 

Εργασίες αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµού 
κοινόχρηστων χώρων ∆ηµοτικής 

Ενότητας Έδεσσας 

2.000,00 2.000,00 

80.8117.083 ∆ικαστική απόφαση ΓΑΤΣΟΣ 5.000,00 5.000,00 
 

2. Tην έγκριση διάθεσης των πιστώσεων που αφορούν παλαιές οφειλές, 
συνεχιζόµενα έργα, µελέτες και προµήθειες ως ακολούθως: 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡΙΘΜ. 

ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

 
ΠΟΣΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
 

20.6262.010 

Εργασίες αποκοµιδής 
απορριµµάτων και καθαρισµού 
κοινόχρηστων χώρων ∆ηµοτικής 

Ενότητας Έδεσσας 

 2.000,00 

80.8117.083 ∆ικαστική απόφαση ΓΑΤΣΟΣ  5.000,00 
 
 

Β. Για κάθε δαπάνη θα τηρείται η νόµιµη διαδικασία και στα οικεία χρηµατικά 
εντάλµατα πληρωµής θα επισυνάπτονται όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. 
 

 Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Ρυσάφης δεν συµµετείχε στον 
καταρτισµό και τη λήψη της παραπάνω απόφασης (Λευκή ψήφος).  

 
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέµα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 

10:30 π.µ. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 160/2015 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
κατωτέρω.  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 
Ακριβές Απόσπασµα  
Έδεσσα  17-8-2015 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
 
 
 
 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Χατζόγλου, Αναστάσιος 
∆ίου, Μιχαήλ Σαµλίδης. 
 

 
 
 
 
 
 
Αποδέκτες προς ενέργεια:  
- Οικονοµική Υπηρεσία κα Μ. Καλούση 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 
-Οικονοµική Υπηρεσία κ. Φίλιππο Παρούτογλου 
-Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου 
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