
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 32ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 319/2017   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017.  

Σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00  π.μ. συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  29920/11-12-2017  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 τα πέντε (5) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος, 
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος, 

4. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

1.  Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος,
2. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
3.  Γεώργιος Κούκος Τακτ. μέλος.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προτείνει  να  συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 
1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή δικαιώματος επί της 

εμπορίας πόσιμων ή μη υδάτων για το έτος 2018 και εφεξής.
2. Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017.
3. Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης 22.406,72 € από τον Κ.Α. 02.64.7341.503 που 

αφορά την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ 
Μεσημερίου».

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
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         Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 30410/14-12-2017 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας που έχει ως εξής:     

Η οικονομική υπηρεσία του Δήμου 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.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης  και  

λογιστικού Ο.Τ.Α.».
γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016
δ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017 
καθώς και το γεγονός ότι για την αντιμετώπιση διαφόρων λειτουργικών αναγκών του  

Δήμου  για  το  τρέχον  έτος  πρέπει  να  εγκριθεί  η  διάθεση  πιστώσεων,  οι  οποίες  θα  
καταβάλλονται τμηματικά, εισηγείται:

1.Tην ψήφιση πιστώσεων:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΨΗΦΙΣΗΣ

02.20.6277.003 Δαπάνες απόθεσης απόβλητων 
εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)

1.000,00

02.60.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που 
δεν εντάσσονται σε κάποιους από 
τους κωδικούς.

18.720,00

02.25.7412.609 Γεωτεχνική μελέτη φράγματος στην 
περιοχή του οικισμού Σωτήρας 
Δήμου Έδεσσας

17.856.63

02.25.7412.607 Στατική μελέτη συνοδών έργων 
φράγματος στην περιοχή του 
οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας

4.922.68

02.25.7412.601 Υδρολογική μελέτη φράγματος στην 
περιοχή του οικισμού Σωτήρας 
Δήμου Έδεσσας

17.899,51

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

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟ

ΠΙΣΤΩΣΗΣ
02.20.6277.003 Δαπάνες απόθεσης απόβλητων 

εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)

755 1.000,00

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 τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν 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 
Δήμων και Κοινοτήτων».
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 
λογιστικού Ο.Τ.Α.».
γ. Την αριθ. πρωτ. 30410/14-12-2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.
δ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2017.
ε.  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  παρ.  1δ  του  Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
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Αποφασίζει ομόφωνα
    Α. Tη ψήφιση των πιστώσεων που προκύπτουν από την 22η Αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, έτους 2017, ως εξής:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ
ΨΗΦΙΣΗΣ

02.20.6277.003 Δαπάνες απόθεσης απόβλητων 
εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)

1.000,00

02.60.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που 
δεν εντάσσονται σε κάποιους από 
τους κωδικούς.

18.720,00

02.25.7412.609 Γεωτεχνική μελέτη φράγματος στην 
περιοχή του οικισμού Σωτήρας 
Δήμου Έδεσσας

17.856.63

02.25.7412.607 Στατική μελέτη συνοδών έργων 
φράγματος στην περιοχή του 
οικισμού Σωτήρας Δήμου Έδεσσας

4.922.68

02.25.7412.601 Υδρολογική μελέτη φράγματος στην 
περιοχή του οικισμού Σωτήρας 
Δήμου Έδεσσας

17.899,51

   Β. Την έγκριση διάθεσης της πίστωσης που αφορά παλαιές οφειλές, συνεχιζόμενα 
έργα, μελέτες και προμήθειες ως ακολούθως:

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜ. 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΠΙΣΤΩΣΗΣ

02.20.6277.003 Δαπάνες απόθεσης απόβλητων 
εκσκαφών κατασκευών και 
κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ)

755 1.000,00

Για  κάθε  δαπάνη  να  τηρηθεί   η  νόμιμη  διαδικασία  και  στα  οικεία  χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής θα επισυναφτούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:45 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 319/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 18.12.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Δασκάλου,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος 
Πέτκος, Ιωάννης Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

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