
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 165/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
13.  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ 
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015.

Σήμερα Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  30557/13-10-2014  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 πέντε (5) από τα 
επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 

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

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.
                 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:
     1. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
           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 εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η 
οποία έχει ως εξής:

Με  την  αρ.  138/2014  απόφαση  ΟΕ  καταρτίστηκε  το  προσχέδιο 
προϋπολογισμού  του  οικονομικού  έτους  2015,  το  οποίο  ενσωματώθηκε  στην 
ηλεκτρονική βάση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Παρατηρητήριο Οικονομικής 
Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α με το αρ. 1395/2014 έγγραφο του διαπίστωσε:
• Eσφαλμένη καταχώρηση στον υπολογισμό των Εσόδων (κριτήριο 7)  με 

Κ.Α 00/0619.008 «¸Έσοδα από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του 
Ν.3756/2009 περί  συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο 
και τα Ασφαλιστικά ταμεία» 888.202,46€ όπου έχει καταχωρηθεί το σύνολο των 
οφειλών του δήμου ως προς τον συμψηφισμό με την υπόδειξη του κατ΄ έτος 
συμψηφισμού ύψους 560.577,54€  και

• υπέρβαση κατά 97.400,00€ (κριτήριο 9)  στον Κ.Α 1313  ¨Επιχορηγήσεις  για 
πυροπροστασία  που  προορίζονται  για  επενδυτικές   δαπάνες¨,  όπως  αυτός 
μετονομάστηκε  με  το  ΦΕΚ  2059/29-7-14,  που  προέρχεται  από  την  εκ 
παραδρομής καταχώρηση στον ως άνω κεντρικό ΚΑ δυο αναλυτικών ΚΑΕ και 
συγκεκριμένα:  α)  00.1313.010  Προγραμματική  σύμβαση  για  την  εκπόνηση 
ερευνητικού  προγράμματος  με  τίτλο  "  Ανασχεδιασμός  τοπίου  του  Πάρκου 
Καταρρακτών με στόχο την ένταξη του στο οικοπολιτιστικό δίκτυο πρασίνου του 
Δήμου  Έδεσσας"  ποσού  37.400,00  και  β)  00.1313.012  Προγραμματική 
σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης στο πλαίσιο περιβαλλοντικής προστασίας 
της  λίμνης Βεγορίτιδας:  Ειδική  περιβαλλοντική  μελέτη λιμνών Βεγορίτιδας  – 
Πετρών. ποσού 60.000,00€.
Η Οικονομική Υπηρεσία προέβη στις ανάλογες κινήσεις  και μειώνει  τον Κ.Α 

00/0619.008  «Έσοδα  από  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  άρθρου  27  του 
Ν.3756/2009 περί συμψηφισμού οφειλών δήμων προς το Ελληνικό Δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία αναλογικά και παρουσιάζοντας το ποσό που θα συμψηφίσει στο 
οικονομικό έτος 2015 δηλαδή 560.577,54€.

Επίσης,  μεταβάλει τους ΚΑ των δυο προγραμματικών συμβάσεων μεταφέροντας 
και  την  ανάλογη   πίστωση  α)  από  00.1313.010  σε  00.1329.018  με  τίτλο: 
Προγραμματική σύμβαση για την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο " 
Ανασχεδιασμός  τοπίου  του  Πάρκου  Καταρρακτών  με  στόχο  την  ένταξη  του  στο 
οικοπολιτιστικό δίκτυο πρασίνου του Δήμου Έδεσσας" ποσού 37.400,00€  και β) 
από  00.1313.012 σε  00.1329.017  με  τίτλο:  Προγραμματική  σύμβαση για  την 
εκπόνηση  μελέτης  στο  πλαίσιο  περιβαλλοντικής  προστασίας  της  λίμνης 
Βεγορίτιδας: Ειδική περιβαλλοντική μελέτη λιμνών Βεγορίτιδας – Πετρών, ποσού 
60.000,00€.

Εν κατακλείδι, το τελικό τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε οριστικά από το 
ΔΣ με την υπ’ αριθμ. 169/2014 απόφαση ενσωματώθηκε και αυτό με τις ανάλογες 
μεταβολές από το αρχικό σχέδιο.

Μετά  τις  παραπάνω  αλλαγές  ο  προϋπολογισμός  παρουσιάζει  σύνολο  εσόδων 
37.420.126,67€ σύνολο  εξόδων  37.309.334,92€  και  αποθεματικό  κεφάλαιο 
110.791,75€ 

Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονομική  Επιτροπή  αφού έλαβε  υπόψη της  όλα τα  αναφερόμενα  στην 
εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν. 
3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Α. Την  κατάρτιση  του  σχεδίου  προϋπολογισμού  και  του  Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου  Δράσης,  του Δήμου Έδεσσας  για  το  έτος  2015,  όπως εμφανίζεται  στο 
συνημμένο σχέδιο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης 
και  διαμορφώθηκε  μετά  τη  Γνώμη  του  Παρατηρητηρίου,  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 τη σχετική ψήφιση του.

Το  μέλος  κι  Αντιπρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
μειοψηφεί διότι το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου καταρτίστηκε χωρίς την έγκριση 
των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 165/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  21-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης.

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

κα Ε. Σαπουντζή
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