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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 21ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 198/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ  Α  ΠΟΔΟΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  ΣΤΙΣ   
ΣΧΟΛΙΚΕΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  ΓΙΑ  ΚΑΛΥΨΗ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ  ΔΑΠΑΝΩΝ  ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Σήμερα Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 14:00 μ.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ. 18.626/30-9-2019 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 εφτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.
5. Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος-

Αναπλ. μέλος.
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, 
οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
           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 συζητηθοεί 
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σήμερα ως κατεπείγον σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 77 του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 

►  Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  για  αντίκρουση  δικογράφου  -  διορισμό 
δικηγόρο. 

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. 
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  18587/27-9-21019  εισήγηση  της 
οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
     Η Οικονομική υπηρεσία του Δήμου Έδεσσας λαμβάνοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του άρθρου 93 και 160 του N. 3463/2006

β. Tο άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018

γ. Tο άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 

δ. Tο άρθρο 14 του Ν. 4625/2019

ε. Την με αρ. πρωτ. 93363/20-9-2019 αναγγελία πίστωσης του Ταμείου  

Παρακαταθηκών και Δανείων

στ. Τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019

εισηγείται την  εξειδίκευση της  πίστωσης  122.400,00€ στον Κ.Α. 00/6711.001 του 

προϋπολογισμού  2019  και  την  απόδοση  αυτής  σε  βάρος  του  παραπάνω  ΚΑ στις 

Σχολικές  Επιτροπές ανάλογα με  τις  ανάγκες  τους,  προκειμένου  να καλύψουν  τις  

λειτουργικές τους δαπάνες.

          Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Ιωάννης Χατζόγλου πήρε το λόγο και 
πρότεινε  να  εγκριθεί  η  εξειδίκευση  της  πίστωσης  και  να  αποδοθεί  το  ποσό  των 
75.000,00  €  στο  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης και το υπόλοιπο ποσό των 47.400,00€ στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Σχολική  Επιτροπή  Β/θμιας  Εκπαίδευσης»,  την  αιτιολογία  ότι  τα  σχολεία  της 
Α/θμιας  Εκπαίδευσης  είναι  περισσότερα  σε  αριθμό  από  αυτά  της  Β/θμιας 
Εκπαίδευσης και συνεπώς οι λειτουργικές τους ανάγκες αυξημένες.
          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 την αριθ. πρωτ. 18587/27-9-2019 εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 
1  του  Ν.  4625/2019 «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου  Υποδομών και  Μεταφορών  και 
άλλες επείγουσες διατάξεις», 

Αποφασίζει ομόφωνα
            Εγκρίνει  την εξειδίκευση πίστωσης ποσού εκατόν είκοσι  δύο χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ (122.400,00€) στον Κ.Α. 00/6711.001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου οικ. έτους 2019, και την απόδοση του ποσού των εβδομήντα πέντε χιλιάδων 
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ευρώ  (75.000,00€)  στο Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Α/θμιας 
Εκπαίδευσης  και  του  ποσού  των  σαράντα  επτά  χιλιάδων  τετρακοσίων  ευρών 
(47.400,00€) στο  Ν.Π.Δ.Δ.  με  την  επωνυμία  «Σχολική  Επιτροπή  Β/θμιας 
Εκπαίδευσης».

Εφόσον δεν  υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε 
στις 14:45 μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 198/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 7-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης Τσεπκεντζής, Αντώνιος 
Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-  Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών. 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση (ηλεκτρονικά): 
- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Α΄/θμιας Εκπ/σης  
- Πρόεδρο Σχολικής Επιτροπής Β΄/θμιας Εκπ/σης 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Γραφείο Σχολικών επιτροπών
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών Ιωάννη Μουράτογλου
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