
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 214/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
10. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  Η  ΜΗ  ΤΩΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΚΑΤΑΒΡΕΧΤΗΡΑ  ΚΑΙ  ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ,  ΓΕΡΑΝΟΥ,  ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ, 
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΦΟΡΤΗΓΟΥ, ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΚΑΙ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ. πρωτ. 19.857/16-10-2019 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 – Αντιπρόεδρος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης  Μουράτογλου-Τακτ. 

μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. 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  και  συμμετέχει  μόνο  ο  Πρόεδρος  του 
Συμβουλίου της Κοινότητας Πλατάνης κ. Χρήστος Σπρίτας.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης  συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 
20ο,21ο,22ο,23ο,24ο,25ο, 26ο ,16ο,17ο,18ο,19ο,15ο,14ο,1ο,2ο,3ο,4ο,5ο 6ο,7ο,8ο 9ο,10ο,11ο, 
12ο και 13ο.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής, την από 14-10-2019 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι 
Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
        Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις  του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος,   την παρ. 14  
του άρθρου 25 του ν. 1828/89, και  την υπ΄αριθμ. 181/2017 απόφαση το Δημοτικό  
Συμβούλιο .

Το δημοτικό συμβούλιο  με την αριθμ.  181/2017 απόφαση  του είχε ορίσει  τα  
παρακάτω : 

 1)σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση του βυτιοφόρου αυτοκινήτου ύδατος  
(καταβρεχτήρα) του Δήμου για την απόφραξη ιδιωτικών αποχετεύσεων κ.λ.π., στο ποσό  
των  τριάντα  ευρώ  και  είκοσι  λεπτών  (30,20  €)  την  ώρα  ,  (στο  ανωτέρω  ποσό  
συμπεριλαμβάνονται μόνο το αυτ/το χωρίς οδηγό ).
         2. σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση του αεροσυμπιεστή του Δήμου για  
ιδιωτικούς σκοπούς στο ποσό των σαράντα ένα    ευρώ και δέκα εννέα  λεπτών  (41,10  
€) για κάθε ώρα χρησιμοποίησής του, (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται μόνο το μηχάνημα  
χωρίς τον χειριστή του αεροσυμπιεστή δημοτικού υπαλλήλου).

3. σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση του γερανού του Δήμου για ιδιωτικούς  
σκοπούς  στο  ποσό  των  σαράντα  ευρώ  και  δέκα  λεπτών  (40,10  €)  για  κάθε  ώρα  
χρησιμοποίησής του (στο ποσό συμπεριλαμβάνεται μόνο το μηχάνημα  χωρίς τον χειριστή  
του γερανού  δημοτικού υπαλλήλου).

4.  σε  βάρος  αυτών  που  θα  κάνουν  χρήση  του  ημιφορτηγού  του  Δήμου  για  
ιδιωτικούς σκοπούς στο ποσό των εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (9,90 €) για κάθε  
ώρα χρησιμοποίησής  του,  (στο  ανωτέρω  ποσό   συμπεριλαμβάνονται  μόνο  το  αυτ/το  
χωρίς οδηγό ). 

5. σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση του φορτηγού του Δήμου για ιδιωτικούς  
σκοπούς στο ποσό των πενήντα  ευρώ και  εξήντα   λεπτών (50,60 €) για κάθε ώρα  
χρησιμοποίησής του,  (στο ανωτέρω ποσό  συμπεριλαμβάνονται  μόνο το αυτ/το χωρίς  
οδηγό ).
         6.σε βάρος αυτών που κάνουν χρήση  του φορτωτή – εκσκαφέα και γκρέιντερ  του  
Δήμου για ιδιωτικούς σκοπούς στο ποσό των σαράντα έξι  ευρώ και σαράντα  λεπτών  
(46,40  €)  για κάθε  ώρα χρησιμοποίησής  του (στο  ποσό  συμπεριλαμβάνεται  μόνο  το  
μηχάνημα   χωρίς  τον  χειριστή  του  φορτηγού,  φορτωτή  –  εκσκαφέα  και  γκρέιντερ  
δημοτικού υπαλλήλου).

7.  σε  βάρος  αυτών  που  θα  κάνουν  χρήση  του  καλαθοφόρου  του  Δήμου  για  
ιδιωτικούς σκοπούς στο ποσό των  σαράντα   ευρώ και δέκα λεπτών (40,10 €) για κάθε  
ώρα  χρησιμοποίησης  του  (στο  ποσό  αυτό  συμπεριλαμβάνεται  μόνο  το  αυτ/το  χωρίς  
οδηγό).

8. σε βάρος αυτών που θα κάνουν χρήση του μηχανικού  σαρώθρου του Δήμου  
για ιδιωτικούς σκοπούς στο ποσό των  δέκα εννέα ευρώ και τριάντα λεπτών (19,30 €)  
για κάθε ώρα χρησιμοποίησης του (στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται  μόνο το αυτ/το  
χωρίς οδηγό). 
          9. σε βάρος αυτών που πετούν οικοδομικά υλικά να χρεώνονται  με ένα ευρώ και  
είκοσι λεπτά(1,20 € ) ανά τσουβαλάκι  των είκοσι (20) κιλών, με την υποχρέωση του  
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ιδιώτη  για να είναι δυνατή η μεταφορά τους, να τα συλλέγει σε τσουβαλάκια των είκοσι  
(20 ) κιλών .   
       Η τεχνική  υπηρεσία του Δήμου προτείνει  να μην γίνει  αναπροσαρμογή  των  
παραπάνω τελών για την χρήση των αυτ/των και μηχανημάτων του Δήμου  για το έτος  
2020. 
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη 
της την από 14-10-2019 εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του 
Δήμου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα 
Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα  Καλλικράτης»,  του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 ( ΦΕΚ  Α΄134) «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, 
διατάξεις  για  την  ψηφιακή  διακυβέρνηση,  συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις  και  άλλα 
επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ενόψει  της  σύνταξης  του 

προϋπολογισμού του Δήμου, τη μη αναπροσαρμογή για το οικονομικό έτος 2020, των 
τελών  για την χρήση των αυτ/των και μηχανημάτων του Δήμου.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 214/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 24-10-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Ιωάννης Μουράτογλου, Ιωάννης Χατζόγλου, Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας.
- Προϊσταμένη Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υηρεσιών.
 -Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
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