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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 29ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 291/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6.    ΕΓΚΡΙΣΗ    ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ   ΤΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ΤΗΣ   
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ.     

Σήμερα Τρίτη 24 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. 24.512/20-12-2019 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. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτικό μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτικό μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτικό μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς, Αναπληρ.  μέλος.

1. 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, και παραβρέθηκε μόνος ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 
Κοινότητας Φλαμουριάς του Δήμου.
           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. Ακύρωση της αριθ. 191/2019 απόφασης ΟΕ και λήψη νέας απόφασης για 
Κατάρτιση όρων δημοπράτησης και συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
εκπόνηση  «Μελέτης  Κλειστού  Γυμναστηρίου  στο  Πασά  –  Τσαΐρ», 
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προϋπολογισμού 631.402,71 € (Κ.Α. 02.15.7411.910 – «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ. αποφ. 
30292/19-04-2019) & ΠΔ).

2. Έγκριση Πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού αναβάθμισης κλειστού κολυμβητηρίου Έδεσσας».

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: 9ο, 10ο, 
1ο, 2ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο 7ο και 8ο.
        Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  εισηγούμενος  το  6ο θέμα  της 
ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. 61/2019 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του 
Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα την Κατάρτιση και Ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος 
Δράσης  της,  για  το  οικ.  έτος  2020,  σύμφωνα  με  την  οποία  αποφασίστηκε  κατά 
πλειοψηφία:

1.  Η κατάρτιση και η ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης, η οποία τεκμηριώνει 
τα έσοδα και  τα έξοδα της επιχείρησης,  όπως αυτή επισυνάπτεται  στο συνημμένο 
κείμενο του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 
αριθ. 61/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), και

2.  Η κατάρτιση και η ψήφιση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης, οικ. έτους 
2020, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), πως αυτή 
εμφανίζεται στο συνημμένο κείμενο το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της αριθ. 
61/2019  απόφασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς 
Επιχείρησης.
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά. 
         Το αναπληρωματικό μέλος Ευάγγελος Θωμάς που συμμετέχει στη συνεδρίαση 
παίρνοντας το λόγο ανέφερε τα ακόλουθα: «Στο έκτο θέμα για την έγκριση του ετήσιου  
προγράμματος  δράσης  2020  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου  
Έδεσσας  θεωρώ  ότι  είναι  μια  απλή  έκθεση  ιδεών  και  οράματος  χωρίς  καμία  
κοστολογημένη ανάλυση και  δίχως καμιά επεξήγηση κόστους - οφέλους τόσο για την  
επιχείρηση όσο και για τους δημότες γι’ αυτό και το καταψηφίζω».
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. 61/2019 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινωφελούς  Επιχείρησης  του  Δήμου   (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), 
καθώς  και  τις  διατάξεις  του  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 κατά πλειοψηφία
        Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 61/2019  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου  (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε), με θέμα «Κατάρτιση 
και Ψήφιση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης της, για το οικ. έτος 2020, η 
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ευάγγελος Θωμάς μειοψηφεί για τους 
λόγους που προαναφέρει.

2

ΑΔΑ: 61ΩΝΩΡΠ-ΡΜΨ



           Επιπλέον το μέλος Αντώνιος Ρυσάφης ψηφίζει παρών κατά τη ψηφοφορία για 
τη λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:55 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 291/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 30-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου
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