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ΣΤΙΣ 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 197/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΧΡΗΜΑΤΩΝ  ΩΣ   
ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΑ.

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 
σήμερα  ως  κατεπείγον  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3  του  άρθρου  77  του 
Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), το παρακάτω θέμα: 
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►  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 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 18.022/18-9-2019 εισήγηση της 
Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:     
           Σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  αρ.26  παρ.13  του  Β.Δ  17-5/15-06-
59(ΦΕΚ114/1959 Τεύχος Α΄),του άρθρου 203 παρ.1 του Ν.4555/18 καθώς και  του  
αρ.14  του  Ν.4625(ΦΕΚ139/31-18-19,Τεύχος  Α΄)  η  υπηρεσία  εισηγείται   την  
εξειδίκευση πίστωσης για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα από  
τον Κ.Α 00/8261.001 του προϋπολογισμού εξόδων για το οικονομικό έτος  2019 τα  
παρακάτω:
 

1. Στην κυρία Γλαπατζή Άννα του Νικολάου να επιστραφεί  το ποσό των 118,03€  
από τα 130,24€ που πλήρωσε με τα διπλότυπα είσπραξης 3279Ε/24-06-17 &  
2435Γ/25-08-17 για 16 ώρες Άρδευσης για το έτος 2017 στην Τ.Κ Άγρα, διότι  
βάσει υπεύθυνης δήλωσης του υδρονομέα του Δήμου 14,5 ώρες άρδευσης που  
αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό, δεν χρησιμοποιήθηκαν.

2. Στον κύριο Κισκίνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου να επιστραφεί το ποσό των 96€  
που  αντιστοιχεί σε άρδευση 16 στρεμμάτων για το έτος 2019 στην Τ.Κ Βρυττών,  
διότι σύμφωνα με την υπάρ.πρωτ.10683/06-06-19 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που  
κατέθεσε έπρεπε να χρεωθεί και να καταβάλει 248,40€ για 41,4στρέμματα και  
αντ’ αυτού πλήρωσε εκ παραδρομής με το διπλότυπο είσπραξης 317Γ1/23-07-19  
το ποσό των 344,40€ για 57,4στρέμματα.

3. Στον κύριο Γιαννουλίδη Νικόλαο του Ιωάννη να επιστραφεί το ποσό των 603,26€  
που είναι το υπόλοιπο από το ποσό των 2.413,03€ που πλήρωσε για την εκποίηση  
δημοτικής έκτασης στην περιοχή Κοκκινοχώματα της τ.κ Παναγίτσας,  η οποία  
τελικά δεν έγινε.

         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. 18.022/18-9-2019 εισήγηση 
της Ταμειακής 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 για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα  από  τον  Κ.Α  00/8261.001  του  προϋπολογισμού  εξόδων,  για  το 
οικονομικό έτος 2019, για τα παρακάτω:
1. Στην κυρία Γλαπατζή Άννα του Νικολάου να επιστραφεί το ποσό των 118,03€ 

από  τα  130,24€  που  πλήρωσε  με  τα  διπλότυπα  είσπραξης  3279Ε/24-06-17  & 
2435Γ/25-08-17 για 16 ώρες Άρδευσης για το έτος 2017 στην Κοινότητα Άγρα, διότι 
βάσει  υπεύθυνης  δήλωσης  του  υδρονομέα  του  Δήμου  14,5  ώρες  άρδευσης  που 
αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό, δεν χρησιμοποιήθηκαν.
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2. Στον κύριο Κισκίνη Γεώργιο του Κωνσταντίνου να επιστραφεί το ποσό των 96€ 
που   αντιστοιχεί  σε  άρδευση  16  στρεμμάτων  για  το  έτος  2019  στην  Κοινότητα 
Βρυττών,  διότι  σύμφωνα  με  την  υπάρ.πρωτ.10683/06-06-19  αίτηση-υπεύθυνη 
δήλωση  που  κατέθεσε  έπρεπε  να  χρεωθεί  και  να  καταβάλει  248,40€  για 
41,4στρέμματα και αντ’ αυτού πλήρωσε εκ παραδρομής με το διπλότυπο είσπραξης 
317Γ1/23-07-19  το ποσό των 344,40€ για 57,4 στρέμματα.
3. Στον  κύριο  Γιαννουλίδη  Νικόλαο  του  Ιωάννη  να  επιστραφεί  το  ποσό  των 

603,26€ που είναι το υπόλοιπο από το ποσό των 2.413,03€ που πλήρωσε για την 
εκποίηση  δημοτικής  έκτασης  στην  περιοχή  Κοκκινοχώματα  της  Κοινότητας 
Παναγίτσας, η οποία τελικά δεν έγινε.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 197/2019.
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: 
- Δημοτική Ταμία  Μ. Μισσελή.

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