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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ  ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Δευτέρα 9 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.  23.521/5-12-2019 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. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος.
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
4. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα-  Τακτ. 

μέλος, 
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος, 
6. Ιγνάτιος Κετσιτζίδης Αναπλ. μέλος,
7. Ευάγγελος Θωμάς Αναπλ. μέλος.

1. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
2. 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, όμως δεν παραβρέθηκε 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 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

ΑΔΑ: ΨΕΑΩΩΡΠ-ΦΜ8



►  Έγκριση  Πρακτικού  Δημοπρασίας  για  την  ανάδειξη  προσωρινού  αναδόχου 
εκτέλεσης  της  υπηρεσίας/προμήθειας   «Συντήρηση  και  επισκευή  οχημάτων-
μηχανημάτων Δήμου 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: 7ο, 8ο, 2ο, 
1ο,  3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 14, 15ο,16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 23291/2-12-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:     
         Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ  περί  
διαγραφής χρεών προς τους Δήμους καθώς και του αρ.3,παρ.1 του Ν.4623/09-08-19  
περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, το τμήμα Εσόδων εισηγείται  
προς την Οικονομική Επιτροπή τα παρακάτω:

1. Από τον βεβαιωτικό-χρηματικό κατάλογο «Τέλη Άρδευσης ΠΟΕ Πρωτοβ/να»  
του Δήμου με αριθμ.241/2019 να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 2113 το ποσό των 112,80€  
για τους λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

2. Από τους βεβαιωτικούς-χρηματικούς καταλόγους «Πρόστιμα από παραβάσεις  
ΚΟΚ ΠΟΕ» του Δήμου με αριθμ.204/2013,160/2013 και 52/2004/84 να διαγραφεί  
από τον ΚΑΕ 3221.001 το ποσό των 138,69€ για τους λόγους που περιγράφονται στην  
επισυναπτόμενη κατάσταση.

3. Σχετικά με την υπ’αριθμ.22646/2019 αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία  
«ΓΙΟΝΤΗ  ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε»  με  αίτημα  τη  διαγραφή  των  οφειλών  της  που  
προέρχονται από Πρόστιμο αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων χώρων και Τέλος χρήσης  
κοινόχρηστων χώρων για 82τμ για το 2019, η υπηρεσία εισηγείται τη μη διαγραφή τους.  
Οι  παραπάνω  οφειλές  βεβαιώθηκαν  σύμφωνα  με  τα  υπ΄αρ.1020/11851/59-
α,1020/11851/59-β έγγραφα του Αστυνομικού τμήματος  Έδεσσας  κατόπιν  ελέγχου 
που διενεργήθηκε στο κατάστημα στις  26/07/2019,  το οποίο στερούνταν τη σχετική  
άδεια.

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. 23291/2-12-2019 εισήγηση 
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
174 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 3 
παρ.  1.  εδαφ.  κί  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Α. Για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας να διαγραφούν:
          1. Από τον βεβαιωτικό-χρηματικό  κατάλογο του Δήμου με τίτλο «Τέλη 
Άρδευσης ΠΟΕ Πρωτοβ/να» του Δήμου με αριθμ.241/2019 να διαγραφεί από τον 
ΚΑΕ 2113 το ποσό των 112,80€ 
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2. Από  τους  βεβαιωτικούς-χρηματικούς  καταλόγους  του  Δήμου  με  τίτλο 
«Πρόστιμα από παραβάσεις  ΚΟΚ ΠΟΕ» του Δήμου με αριθμ.204/2013,160/2013 
και 52/2004/84 να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3221.001 το ποσό των 138,69€, 

όπως  περιγράφονται  αναλυτικά  στην  κατάσταση,  η  οποία  αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
       Β.  Τη  μη  διαγραφή  των  οφειλών της  εταιρίας  με  την  επωνυμία  «ΓΙΟΝΤΗ 
ΘΕΟΔΩΡΑ  ΚΑΙ  ΣΙΑ  Ο.Ε»  που  προέρχονται  από  «Πρόστιμο  αυθαίρετης  χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων» και «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων», διότι οι παραπάνω 
οφειλές βεβαιώθηκαν σύμφωνα με τα υπ΄αρ.1020/11851/59-α,1020/11851/59-β 
έγγραφα του Αστυνομικού τμήματος Έδεσσας κατόπιν ελέγχου που διενεργήθηκε στο 
κατάστημά  της  στις  26/07/2019,  χρονικό  διάστημα  το  οποίο  η  επιχείρηση 
στερούνταν τη σχετική άδεια.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
12:00μ.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 262/2019
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 10-12-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Πρ/νη Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας Μ. Μήτσου.
- Δημοτική Ταμία  Μ. Μισσελή.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ιωάννη Μουράτογλου.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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