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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 293/2017   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΑΠΟΔΟΧΗ Η ΜΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ   MERCEDES     UNIMOG  .  

Σήμερα Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 27767/23-11-2017 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 τέσσερα (4) από  τα 
εφτά (7) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Μιχαήλ Σαμλίδης Τακτ. μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου- Αντιπρόεδρος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου ( Αναπλ. μέλος).

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

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της  συνεδρίασης και  τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής  αρχίζουν να συζητούν τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ο  Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρόθεση της εταιρείας TRANS ADRIATIC 
PIPELINE AC, GREECE να δωρίσει στο Δήμο Έδεσσας ένα εκχιονιστικό 
πολυμηχάνημα Mercedes Unimog και παραθέτει την αριθ. πρωτ. 27717/22-11-2017 
εισήγηση της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

   Με βάση το ως άνω σχετικό, ο ΤΑΡ στο πλαίσιο του προγράμματος S.E.I., προτίθεται να 
δωρίσει στον Δήμο Έδεσσας ένα πολυμηχάνημα  Mercedes Unimog τύπου U423 με 
παρελκόμενα αποχιονισμού δρόμων και κοπής βλάστησης. Κρίνοντας από τα  
χαρακτηριστικά του, θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι χρήσιμο και θα  
καλύψει πάγιες ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου &  
Περιβάλλοντος.
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Επίσης, θα ήταν ιδανικό αν στα παρελκόμενα αποχιονισμού περιλαμβάνεται εκτός από  
το μαχαίρι και σύστημα αλατιέρας. 

Ως εκ τούτου εισηγούμαστε την αποδοχή της προσφοράς, με την παράκληση να  
συμπεριληφθεί και η αλατιέρα για λόγους πληρότητας. 

Επιπλέον ο Πρόεδρος ενημέρωσε την Οικονομική Επιτροπή ότι ο Δήμος δεν θα 
επιβαρυνθεί με εκτελωνιστικά και συμβολαιογραφικά έξοδα και κάλεσε τα μέλη της να 
αποφασίσουν υπέρ της αποδοχής της δωρεάς του πολυμηχανήματος Mercedes 
Unimog.
         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 27717/22-11-2017 εισήγηση της 
Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις της περ. η της παρ. 1 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
Εγκρίνει την αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία TRANS ADRIATIC 

PIPELINE AC, ενός πολυμηχανήματος Mercedes Unimog τύπου U423 μαζί με τα 
παρελκόμενα αποχιονισμού δρόμων και κοπής βλάστησης.

Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Έδεσσας Δημήτριο Γιάννου, ως νόμιμο εκπρόσωπο του 
Δήμου, να υπογράψει την σχετική συμβολαιογραφική πράξη της δωρεάς καθώς και 
οποιοδήποτε άλλο έγγραφο τυχόν θα προκύψει προκειμένου να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία της αποδοχής της δωρεάς. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:15 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 293/2017.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 27.11.2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης 
        Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας.

- Προϊστάμενο Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας, 
- Νομικό Σύμβουλο κα Χρ. Πέτκου,

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Δήμαρχο κ. Δημήτριο Γιάννου,
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- Αντιδήμαρχο Τ. Υ. Πολεοδομίας & Προγραμματισμού  (Δ.Ε. Έδεσσας & 
Βεγορίτιδας) κ. Δημήτριο Ταπαζίδη.
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