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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 271/2020   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.  ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘΜ.  39/2020  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)  ΜΕ ΘΕΜΑ «2  Η   

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020».

Σήμερα  Τρίτη  15  Σεπτεμβρίου  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. 11.846/11-9-2020 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 και 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. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
5. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
6. Ιωάννης Τσεπκεντζής -Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης -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 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα: 
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1. Σύνταξη σχεδίου 10ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2020.

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για παραίτηση του Δήμου από 
δικόγραφο.

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προσωρινή χρηματοδότηση έργου 
ενταγμένου στο ΠΔΕ από ιδίους πόρους του Δήμου.

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον κ. 
Κόλτση Γρηγόριο.

5. Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  εξωδικαστικό  συμβιβασμό  με  την 
εταιρεία ΤΟΜΗ ΟΕ.

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

Αποφασίζει ομόφωνα
κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), 
και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

   Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της οικονομικής Επιτροπής το αριθμ. πρωτ. 1.291/8-9-2020 έγγραφό της 
Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρηση  Δήμου  Έδεσσας  με  το  οποίο  διαβίβασε  στο 
Δημοτικό Συμβούλιο  για έγκριση την αριθμ.  38/2020 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της,  με θέμα «2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ.  έτους 2020»,  η 
οποία έχει ως εξής: 
      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
(ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε.)

στις 27 Αυγούστου  2020.

Θέμα: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 . 
 

Σήμερα  Πέμπτη  27  Αυγούστου  2020  και  ώρα  12:30  στα  γραφεία  του  
Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Έδεσσας συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το  
Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας, ύστερα  
από  την  υπ’  αριθμ.  1067/24-08-2020  πρόσκληση  της  Προέδρου  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 &  
2  της  Υ.Α.  25027/84,   για λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερησίας  
διάταξης:

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία,  δηλαδή σε σύνολο έντεκα (11) μελών  
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) τακτικά και αναπληρωματικά μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1.  Ιατρίδου  –  Βλαδίκα  Αναστασία  
(Πρόεδρος)

1. Βλάχου Κατσάρα Μαρία (Μέλος)

2. Ταμβίσκου Ευτυχία (Μέλος) 2. Μίσκος  Βασίλειος (Μέλος)
3. Χατζόγλου Ιωάννης (Μέλος) 3. Βαλιώζη Ελένη (Μέλος)
4. Χατζηαντωνιάδης Ιορδάνης (Μέλος)
5. Δημητριάδης Αθανάσιος (Μέλος)
6.  Κυριακού  Ευάγγελος  (Μέλος  ως  
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εκπρόσωπος των εργαζομένων)
7. Ιακωβάκης Ηλίας  (Μέλος)
8. Σιώνης Αναστάσιος (Αν. Μέλος) 

Παρόντες επίσης στη συνεδρίαση ήταν ο Δ/ντης της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. Κ. Τακατζόγλου  
Κωνσταντίνος,  ο  προϊστάμενος  Διοικητικών  Υπηρεσιών  &  Υπεύθυνος  Ευρωπαϊκών  
Προγραμμάτων ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Συμεωνίδης Ηρακλής. 

Η  Πρόεδρος,  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη  της  
συνεδρίασης και εισηγούμενη το 2ο θέμα της ημερησίας διάταξης είπε τα εξής: 

Σύμφωνα με τις παρ. 1-3 του άρθρου 260 του ΔΚΚ, η διαχείριση των κοινωφελών  
επιχειρήσεων γίνεται σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων και είναι  
ανεξάρτητη από την υπόλοιπη δημοτική ή κοινοτική διαχείριση. Το οικονομικό έτος της  
διαχείρισης  των  επιχειρήσεων  συμπίπτει  με  το  ημερολογιακό  έτος.  Η  έγκριση  του  
προϋπολογισμού της επιχειρήσεως από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβάνει  
χώρα το αργότερο εντός μηνός από την ψήφιση του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.

Εάν δεν εγκριθεί ο προϋπολογισμός της επιχείρησης, από το Δημοτικό Συμβούλιο  
τότε  η  επιχείρηση δεν  μπορεί  να προβεί  σε  οικονομικές  δοσοληψίες,  ούτε  να κάνει  
αναθέσεις σε τρίτους και γενικά δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και να προβαίνει  
σε πράξεις σχετικά με θέματα που παράγουν οικονομικές απαιτήσεις και συνέπειες.

Η  έγκριση  παρέχεται  μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  τότε  που  κοινοποιήθηκε  η  
απόφαση στο δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Αν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή,  
θεωρείται ότι η απόφαση του διοικητικού συμβουλίου έχει εγκριθεί. (παρ. 1 Άρθρο 256  
Ν. 3463/06).

Επίσης  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  50891/10.09.2007  άρθρο  2-  ΦΕΚ 
1876/14.09.2007 τεύχος Β’:

"1.  Η  οικονομική  διαχείριση  της  επιχείρησης  ενεργείται  με  βάση  το  δικό  της  
προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ΚΔΚ.

2. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται από την οικονομική υπηρεσία, δύο μήνες πριν  
την έναρξη του οικονομικού έτους, βάσει προβλέψεων που στηρίζονται σε οικονομικά ή  
άλλα στοιχεία και υποβάλλεται προς έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης,  
μετά από εισήγηση του Προέδρου.

3. Μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλεται προς έγκριση  
στο Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο. Η έγκριση του προϋπολογισμού της επιχείρησης  
από  το  Δημοτικό  ή  Κοινοτικό  Συμβούλιο,  γίνεται  το  αργότερο  εντός  μηνός  από  την  
ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου ή της Κοινότητας.

4. Σε περίπτωση χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο ή την Κοινότητα,  
ο  προϋπολογισμός  περιέχει  το  αντίστοιχο  ετήσιο  μέρος  του  ετήσιου  προγράμματος  
δράσης, σύμφωνα με το άρθρο 259 του ΚΔΚ."

Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί κατά  
την λειτουργία της επιχείρησης καθώς και από αλλαγές που έχουν προκύψει, απαιτείται  
η  αναπροσαρμογή  του  προϋπολογισμού  σε  υφιστάμενους  κωδικούς  καθώς  και  η  
προσθήκη νέων κωδικών.

Προτείνονται τα παρακάτω:
1. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Εγγράφει  στον  προϋπολογισμό  της  ΔΗΚΕΔΕ τα  παρακάτω  νέα έσοδα τα  οποία  και  
μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού δηλαδή: 
Έσοδα Εγγραφές 
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ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίο
ς 
Διαμορφω
μένος

Ποσό 
Αναμόρφ
ωσης

Διαμορφωμέ
νος  μετά 
την 
αναμόρφωσ
η

Αιτιολογία

06.74.98.00

Επιστροφές 
χρημάτων 
αχρεωστήτως 
καταλογισθέντα 

0,00 6.995,50 6.995,50 

06.75.02.00

Έσοδα  από  
εκμίσθωση 
Μύλων 
Καταρρακτών 

2.400,00 200,00 2.600,00

06.75.20.00 Διάφορα έσοδα 500,00 694,48 1.194,48
ΣΥΝΟΛΟ 2.900,00 7.889,98 10.789,98

Έσοδα Διαγραφές  

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταί
ος 
Διαμορφ
ωμένος

Ποσό 
Αναμόρφ
ωσης

Διαμορφ
ωμένος 
μετά 
την 
αναμόρ
φωση

Αιτιολογία

ΣΥΝΟΛΟ 

2. ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Α) Μεταφέρει στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού τις παρακάτω 
πιστώσεις, που δεν προβλέπεται η διάθεσή τους  δηλαδή:

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίο
ς 
Διαμορφω
μένος

Ποσό 
Αναμόρφ
ωσης

Διαμορφω
μένος μετά 
την 
αναμόρφω
ση

Αιτιολογία

ΣΥΝΟΛΟ 

Β)  Εγγράφει σε βάρος του αποθεματικού κεφαλαίου του προϋπολογισμού τις  
παρακάτω νέες πιστώσεις-ενισχύσεις, δηλαδή:

ΚΑΕ Περιγραφή 
Πίστωσης

Τελευταίος 
Διαμορφωμ
ένος

Ποσό 
Αναμόρφωσ
ης

Διαμορφωμένος 
μετά  την 
αναμόρφωση

02.10.62.03.00 Τηλεφωνικά  – 
Τηλεγραφικά  7.000,00 1.000,00 8.000,00
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02.10.62.07.04

Επισκευές 
συντηρήσεις 
επίπλων  και  
λοιπού 
εξοπλισμού   

3.500,00 1.000,00 4.500,00

02.10.64.02.00 Διαφημίσεις 
από τον τύπο  900,00 1.000,00 1.900,00

02.10.64.02.03.02 Διαφημίσεις 
από το Internet 100,00 1.000,00 1.100,00

02.10.64.02.05

Έξοδα 
συνεδρίων 
δεξιώσεων  και  
άλλων 
παρεμφερών 
εκδηλώσεων

3.000,00 1.500,00 4.500,00

02.10.64.09.00 Έξοδα 
δημοσιεύσεων 1.600,00 1.000,00 2.600,00

02.10.81.00.00
Φορολογικά 
πρόστιμα  και  
προσαυξήσεις 

0,00 550,00 550,00

02.10.91.11.00 Αποθεματικό 1.701,00 839,98 2.540,98

ΣΥΝΟΛΑ 17.801,00 7.889,98 25.690,98

      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση της προέδρου και είδε: 
• το άρθρο 8 Β.Δ. 17-5/15-6-59
• την παρ.  5 άρθρο 23 Ν. 3536/07
• το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. με αριθ. πρωτοκόλλου  28376/18.07.2012
• το άρθρο 77 Ν. 4172/2013
• τον προϋπολογισμό της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας οικον.  
έτους  2020,  ο  οποίος  ψηφίστηκε  με  την  αριθ.  62/2019  απόφαση  του  Διοικητικού  
Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 292/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
Δήμου Έδεσσας.
• την ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών οι οποίες  
δεν  είχαν  προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό της  Δημοτικής  Κοινωφελούς Επιχείρησης  
Δήμου Έδεσσας. 

Αποφασίζει ομόφωνα
Α)  Εγκρίνει  την  2η  Αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  
Επιχείρησης Δήμου Έδεσσας οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με το σχέδιο το οποίο  
καταρτίσθηκε  από  την  Οικονομική  Υπηρεσία  και  αναλυτικά  περιγράφεται  στο  
εισηγητικό μέρος της παρούσας.
B) Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
        Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε 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 το αριθ. πρωτ. 254/12-2-2020 έγγραφό της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρηση Δήμου Έδεσσας, την αριθ. 8/2020 απόφαση της 
Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρηση  Δήμου Έδεσσας  καθώς  και  τις  διατάξεις  του 
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άρθρου  3  παρ.  vi του  Ν.  4623/2019(  ΦΕΚ   Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει  την  αριθμ.  38/2020  απόφαση  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 

Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Έδεσσας,  με  θέμα  «2η Αναμόρφωση 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020», όπως αυτή εμφανίζεται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 271/2020
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-9-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Πρόεδρο ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. κα Α. Ιατρίδου - Βλαδίκα

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Δ/κών &  Οικονομικών Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
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