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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 224/2014    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΡΙΘ.  99/2014  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΗΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΒΟΣΚΗΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2014.
  

Σήμερα Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 37543/12-12-2014 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 έξι  (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

 1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας  του  Δήμου  κ.  Γ.  Δαλκαλίτσης  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Φ. Γκιούρος.
           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.Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου.
     2.Επικαιροποίηση της αριθ. 99/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί επιβολής δικαιώματος βοσκής οικ. έτους 2014.  
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          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.
        Ο Πρόεδρος που εισηγείται το 2ο θέμα της εκτός ημερήσιας διάταξης αναφέρει 
πως με την αριθ. 99/2014 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή είχε εισηγηθεί στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση, την σύσταση επιτροπής αποτελούμενης από δύο (2) 
Δημοτικούς Συμβούλους με τους αναπληρωτές τους και έναν υπάλληλο του Δήμου με 
ειδικότητα Γεωπόνου, επίσης με τον αναπληρωτή του και πιο συγκεκριμένα από τους 
Χρήστο  Πέτκο  με  αναπληρωτή  του  τον  κ.  Χρήστο  Δασκάλου  και  την  κα  Μαρία 
Βλάχου- Κατσάρα με αναπληρωτή της τον κ. Μιχάλη Μπέλμπα. Έργο της Επιτροπής 
είναι  η  μετάβαση  στις  δημοτικές  βοσκές,  για  την  εξακρίβωση  της  ακρίβειας  των 
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από μέρους των κτηνοτρόφων κ.λ.π. και τη σύνταξη 
των σχετικών εκθέσεων επί του αποτελέσματος του ελέγχου.
       Επειδή  εκ  παραδρομής  δόθηκε  το  όνομα  του  κ.  Μιχ.  Μπέλμπα  πρώην 
Δημοτικού Συμβούλου, ο οποίος δεν εκλέχθηκε εκ νέου στις εκλογές της 25ης Μαίου 
2014, προτείνεται η αντικατάστασή του με το Δημοτικό Σύμβουλο Μιχ. Σαμλίδη ως 
αναπληρωτή της κας Μαρίας Βλάχου- Κατσάρα.
      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
      Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω καθώς και τις διατάξεις  
του άρθρου 72 του Ν 3852/2010

Αποφασίζει ομόφωνα

      Επικαιροποιεί την αριθ. 99/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την αντικατάσταση του κ. Μιχ. Μπέλμπα με 
τον κ. Μιχ. Σαμλίδη ως αναπληρωτή της κας Μαρίας Βλάχου – Κατσάρα, στην 
επιτροπή που θα μεταβαίνει στις δημοτικές βοσκές, για την εξακρίβωση της 
ακρίβειας των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί από μέρους των κτηνοτρόφων κ.λ.π. 
και τη σύνταξη των σχετικών εκθέσεων επί του αποτελέσματος του ελέγχου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 224/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  22-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης, Αντώνιος Ρυσάφης, Ιωάννης Μουράτογλου. 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
Προϊσταμένη Υπηρεσίας Προσόδων κα Μαρία Μήτσου.
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