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ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4.    ΛΗΨΗ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ   ΓΙΑ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΣΤΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗ   
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.

Σήμερα Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  23.521/5-12-2019 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 ήταν παρόντα και τα επτά (7) μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Τσεπκεντζής-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 παραβρέθηκε 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: 

►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου Έδεσσας ».
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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. 
       Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.
       Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  22.682/22-11-2019  εισήγηση  της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
        Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις της παρ. 1 αρθρ.259 του N. 3463/2006, όπως ισχύει
β. το άρθρο 10 του Ν. 4071/2012
γ. την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19
δ. τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, όπως έχει διαμορφωθεί
ε. τις αποφάσεις ΔΣ 371, 372, 373/2018 και 4/2019

εισηγείται τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας  
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.) για το έτος 2019 με το ποσό 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6738 του 
προϋπολογισμού έτους 2019. 
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
        Στην συνέχεια  πήρε το  λόγο το  αναπληρωματικό  μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής  Ευάγγελος  Θωμάς  που  συμμετέχει  στη  συνεδρίαση  και  ανέφερε  τα 
ακόλουθα: «Στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  κατά την διάρκεια της  
ψήφισης της οικονομικής αναμόρφωσης του Π/Υ του Δήμου μας υπήρχε ενίσχυση στον  
κωδικό 02.00.6738 με τίτλο «Χρηματοδοτήσεις Κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων»  
κατά 35.000 ευρώ με συνέπεια η συνολική χρηματοδότηση να είναι  πλέον 700.000  
ευρώ. Το γεγονός η κατά 50% αύξηση της ανωτέρω χρηματοδότησης μου δημιούργησε  
την απορία για ποιο λόγο αυξήθηκε τόσο πολύ. Έτσι ρωτώ  την Πρόεδρο της επιχείρησης  
κυρία Νατάσσα Ιατρίδου για ποιο λόγο το ποσό είναι τόσο υψηλό και συγκεκριμένα περί  
τα 700.000 ευρώ. Η Πρόεδρος Νατάσσα Ιατρίδου  απάντησε ότι θα είναι η τελευταία  
αναμόρφωση  καθώς  ο  Π/Υ της  ΔΗΚΕΔΕ εγκρίθηκε  από  το  προηγούμενο  Δημοτικό  
Συμβούλιο για το οικονομικό έτος 2019, ο οποίος προέβλεπε χρηματοδότηση από τον  
Δήμο  Έδεσσας  αυτό  το  ποσό  και  ότι  σταδιακά  αναμορφώνεται  –  αποστέλλεται  η  
χρηματοδότηση.
      Σε συνέχεια των ανωτέρω ζητώ να μου αιτιολογήσει για ποιο λόγο τώρα στο τέλος της  
χρονιάς ζητά να επιχορηγήσει ο Δήμος Έδεσσας επιπλέον με το ποσό των 50.000 ευρώ  
αλλά και που θα χρησιμοποιηθεί αυτό το ποσό. 
      Από  όλα τα παραπάνω  αν  ψηφιστεί  η  επιχορήγηση για το  2019  τα έξοδα –  
χρηματοδότηση θα ανέλθουν στο ποσό των 700.000 + 50.000= 750.000 ευρώ, κατά  
παράβαση των λεγομένων στην 20η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας.     
        Επίσης ζητώ να ενημερωθώ για ποιο λόγο συμβαίνει  αυτό,  όταν  το 2016 η  
ΔΗΚΕΔΕ  είχε  έξοδα  500.000  ευρώ.  Γιατί  τόση  μεγάλη  διαφορά  αυτά  τα  επιπλέον  
250.000 ευρώ; Επειδή η κα Ιατρίδου Πρόεδρος της ΔΗΚΕΔΕ μου απάντησε  ότι  δεν  
υπάρχουν 50.000 ευρώ αλλά έχουν δοθεί  από  το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο  
στην  τελευταία  αναμόρφωση  (ΚΑΕ  02.  00.6738  Χρηματοδοτήσεις  κοινωφελών  
δημοτικών επιχειρήσεων) ποσού 35.000 ευρώ, γεγονός βέβαια που δεν μου φαίνεται  
ορθό. 
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       Επίσης σύμφωνα με τον ν. 4071/12 άρθρο 10 παραγ. 14 η οποία τροποποιεί την  
παραγ. 1 του άρθρου 259 του 3463/06 «Η κοινωφελής επιχείρηση είναι  δυνατόν να  
χρηματοδοτείται  από  τον  οικείο  δήμο  για  τις  δραστηριότητές  της,  μετά  από  σχετική  
απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  η  οποία  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  
πλειοψηφία του  συνόλου  των  μελών  του.  Η  χρηματοδότηση  του  δήμου  καλύπτει  τη  
διαφορά μεταξύ  εσόδων και  εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της  επιχείρησης,  ο  
οποίος συνοδεύεται από εισηγητική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησης  
που  τεκμηριώνει  τα  έσοδα  και  τα  έξοδα  αυτής,  σύμφωνα  με  το  ετήσιο  πρόγραμμα  
δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του παρόντος νόμου.»
Επιπλέον  δεν  μας  έχει  αποσταλεί  το  Ετήσιο  Σχέδιο  Δράσης  της  Δημοτικής 
Κοινωφελής  Επιχείρησης,  καθώς  και  εισηγητική  έκθεσή  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου.
Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζω το 4ο θέμα.
              Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Προέδρό  της  κι  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  αριθ.  πρωτ.  22.682/22-11-2019 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
3 παρ. 1 του Ν. 4623/2019  (ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα 
επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει  τη χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου 

Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  για το έτος 2019 με το ποσό των  πενήντα χιλιάδων ευρώ 
(50.000,00€) σε βάρος του ΚΑ 00/6738 του προϋπολογισμού έτους 2019.

Το μέλος Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί για τους λόγους που αναφέρονται στο 
σκεπτικό της παρούσας.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 260/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Μουράτογλου, Ιγνάτιος 
Κετσιτζίδης  (Αναπλ.  μέλος),  Ευάγγελος  Θωμάς 
(Αναπλ. μέλος). 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Πρ/νη  Τμήματος  Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου  &  Προμηθειών  Μ. 

Καλούση.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά):
-  Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Α. Ιατρίδου – Βλαδίκα.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-  Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ι. Μουράτογλου.
-  Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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