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ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 7ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 60/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ   
ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΤΗΣ Τ.Κ. 
ΚΑΡΥΔΙΑΣ, ΤΗΣ Τ.Κ. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ  Τ.Κ. ΑΓΡΑ.   

Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 09:00 
π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 4.085/8-3-2019 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), 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. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         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. Ανακοίνωση  απόφασης  και  συζήτηση  για  λήψη  απόφασης  για  άσκηση  ή  μη 
ενδίκου μέσου.

2. Μερική ανάκληση των αριθ. 11/2019 και 23/2019 αποφάσεων της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου κι εκ νέου διορισμός δικηγόρου.

3. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  δύο (2)  αγροτεμαχίων 
στην Τ. Κ. Νησίου του Δήμου Έδεσσας..
4. Επικύρωση  πρακτικών  δημοπρασίας  για  την  εκμίσθωση  ενός  (1)  τμήματος 

αγροτεμαχίου  εμβαδού 5.215,75 τ.μ.  που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Άρνισσας, 
της Δ. Ε. Βεγορίτιδας.
5. Σύνταξη σχεδίου 3ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.  έτους 

2019.
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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 εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  3394/25-2-2019  εισήγηση  του  Τμήματος 
Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:

   Το  Τοπικό  Συμβούλιο  Καρυδιάς    με  την  υπ΄αριθμ.  4/2018  απόφασή  του  
αποφάσισε ομόφωνα τα εξής <<Προτείνει να απαλλαγούν οι κάτοικοι της Τ.Κ. Καρυδιάς  
από τα τέλη αγροτικής οδοποιίας και να μην γίνονται έργα αγροτικής οδοποιίας, διότι τα  
έργα που γίνονται είναι πολύ μικρότερης αξίας από τα τέλη που καταβάλλονται στο Δήμο  
από τους κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας.>>  

   Επίσης το Τοπικό Συμβούλιο Σωτήρας με την υπ΄αριθμ. 2/2018 απόφασή του  
αποφάσισε  ομόφωνα τα παρακάτω   << Προτείνει  να απαλλαγούν  οι  κάτοικοι  της  Τ.Κ.  
Σωτήρας  από  τα  τέλη  αγροτικής  οδοποιίας,  διότι  τα  έργα  που  γίνονται  είναι  πολύ  
μικρότερης  αξίας  από  τα  τέλη  που  καταβάλλονται  στο  Δήμο  από  τους  κατοίκους  της  
Τοπικής Κοινότητας.>>  

 Και το Τοπικό Συμβούλιο Άγρα   με την υπ΄αριθμ. 4/2018 απόφασή του αποφάσισε  
ομόφωνα τα εξής  <<Προτείνει  να απαλλαγούν  οι  κάτοικοι  της  Τ.Κ.  Άγρα από  τα τέλη  
αγροτικής οδοποιίας  και  να μην γίνονται  έργα αγροτικής  οδοποιίας,  διότι  τα έργα που  
γίνονται είναι πολύ μικρότερης αξίας από τα τέλη που καταβάλλονται στο Δήμο από τους  
κατοίκους της Τοπικής Κοινότητας.>>  
           Σας γνωρίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθν. 299/2017 απόφασή του  
η  οποία   εγκρίθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  1904/2018  όμοια  της  Αποκεντρωμένης  Δ/σης  
Μακεδονίας –  Θράκης -   Γενική Δ/νση  Εσωτερικής Λειτουργίας - Δ/νση Διοικητικού  -  
Τμήμα Δ/κού - Οικ/κού Ν.Πέλλας όρισε το τέλος  αγροτικής οδοποιίας  σε  τρία ευρώ και  
εβδομήντα λεπτά ( 3,70 € ) ανά στρέμμα για όλο το Δήμο Έδεσσας. 
            Σύμφωνα με την αρ.  εγκύκλιο 2 με αρ.  πρωτ.   οικ.  2077/14-1-2005 του  
Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/σιας Δ/σης  & Αποκέντρωσης-γενική Δ/νση –Τοπικής Αυτ/σης-
Δ/νση  Οικ/κών ΟΤΑ –Τμήμα Φορολογικό . 
Τα Δημοτικά και Νομαρχιακά Συμβούλια είναι υποχρεωμένα, κατά τη λήψη των σχετικών  
κανονιστικών  αποφάσεων  περί  επιβολής  ανταποδοτικών  τελών,  να  θεσπίζουν  τέτοιους  
κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι  αντικειμενικά, 
δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε  
κατηγορία  υπόχρεων.  Θα  πρέπει  αυστηρά  να  τηρείται  η  θεμελιώδης  αρχή  της 
ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με  
την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. 
Συνεπώς,  για να είναι  νόμιμες  οι  αποφάσεις  των συλλογικών οργάνων  των Ο.Τ.Α που  
αφορούν  την  επιβολή  ανταποδοτικών  τελών  πρέπει  να  ικανοποιούνται  τα  ακόλουθα  
κριτήρια : 

� Πρέπει  να  αναφέρονται  σε   συγκεκριμένο  έργο  ή  παροχή  συγκεκριμένων 
υπηρεσιών 

� Να προσδιορίζουν με ακρίβεια τον  κύκλο των ωφελούμενων προσώπων 
� Να ορίζουν  ρητά και  με  σαφήνεια  την   ειδική ωφέλεια  που απορρέει  για τους  

υπόχρεους. 
� Να   αιτιολογούνται  ειδικώς,  με  την  παράθεση  συγκεκριμένων  στοιχείων,  όσον  

αφορά στον προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων αλλά και στο εύρος του κύκλου των  
ωφελουμένων προσώπων, προκειμένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής  
της ανταποδοτικότητας και να διασφαλισθεί η δίκαιη και αντικειμενική επιβάρυνση κάθε  
υπόχρεου. 
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Ειδικότερα,  αναφορικά  με  τα  δυνητικά  ανταποδοτικά  τέλη  που  μπορούν  να  
επιβάλλουν  οι  ΟΤΑ  α’  και  β’  βαθμού,  σύμφωνα με  τις  διατάξεις  του  Ν.1828/89  και  
Ν.2214/98 αντίστοιχα, επισημαίνονται επιπλέον τα ακόλουθα : 
� Δεν είναι  επιτρεπτή  η επιβολή τελών προς τους πολίτες,  για την παροχή σε αυτούς  

κρατικών υπηρεσιών, δηλαδή υπηρεσιών που στο παρελθόν ανήκαν στην αρμοδιότητα  
του  Κράτους  και  μεταβιβάστηκαν  στους  ΟΤΑ  ως  αρμοδιότητές  τους  (π.χ.  έκδοση  
διαβατηρίων,  τεχνικός  έλεγχος  οχημάτων).  Η  παροχή  των  υπηρεσιών  αυτών  αποτελεί  
υποχρέωση των Ο.Τ.Α, για τις οποίες δεν μπορούν να απαιτούν από τους πολίτες πρόσθετες  
επιβαρύνσεις. 
� Οι  υπόχρεοι  σε  καταβολή  τελών  πρέπει  να είναι  αυτοί  ακριβώς  που  πρόκειται  να  

απολαμβάνουν  την  ωφέλεια  από  την  παρεχόμενη  υπηρεσία  ή  το  εκτελεσθέν  έργο.  Η  
επιβολή τελών σε συγκεκριμένο κύκλο προσώπων, με ταυτόχρονη διάχυση του οφέλους 
σε ένα αόριστο πλήθος ατόμων δεν είναι σύμφωνη με την αρχή της ανταποδοτικότητας.  
Η  μη  ικανοποίηση  των  ανωτέρω  κριτηρίων,  που  επιτάσσεται  από  τη  φύση  των  τελών  
ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο  
της νομιμότητας. 
             Σας επισυνάπτω την αρ. εγκύκλιο 2 με αρ. πρωτ.  οικ. 2077/14-1-2005 του  
Υπουργείου Εσωτερικών-Δ/σιας Δ/σης  & Αποκέντρωσης-γενική Δ/νση –Τοπικής Αυτ/σης-
Δ/νση  Οικ/κών ΟΤΑ –Τμήμα Φορολογικό .
          Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος επισήμανε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής πως 
οι  σχετικές  αποφάσεις  των  Τ.  Σ.  Καρυδιάς,  Σωτήρας  και  Άγρα  που  εισηγούνται  την 
απαλλαγή των κατοίκων τους από τα τέλη αγροτικής οδοποιίας είναι του προηγούμενου 
οικ. έτους και πρότεινε την επικαιροποίηση των αποφάσεων των προαναφερόμενων Τ. Σ. 
του Δήμου.
          Λαμβάνοντας υπόψη τα 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. 3394/25-2-2019 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», 

Αποφασίζει ομόφωνα
          Να ενημερώσει  το Τμήμα Εσόδων κι  Ακίνητης Περιουσίας  του Δήμου, τα 
αντίστοιχα Τοπικά Συμβούλια, ότι θα πρέπει να προβούν σε επικαιροποίηση της αριθ. 
4/2018  απόφασης του  Τοπικού Συμβουλίου Καρυδιάς, της αριθ. 2/2018 απόφασης 
του  Τοπικού  Συμβουλίου  Σωτήρας  και  της  αριθ.  4/2018   απόφασης  του  Τοπικού 
Συμβουλίου Άγρα, προτού επαναφέρει το θέμα προς συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:50 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 60/2019.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 14-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης Μουράτογλου, Χρήστος 
Πέτκος

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Προϊσταμένη Τμ.  Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας.
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