
       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 26 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 73/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ 
ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΟΥ  ΤΡΟΠΟΥ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ  ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 26 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.  5.081/22-3-2019  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. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος 
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1.   Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος,
4. Χρήστος Πέτκος 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 το 
θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  4481/14-3-2019  εισήγηση  του 
Τμήματος  Εσόδων  κι  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου,  η  οποία  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:
         Σας μεταβιβάζω την αίτηση του  Κάρτα Διονυσίου του Κων/νου κάτοικο της Τ.Κ.  
Άγρα - Έδεσσας  την οποία κατέθεσε  στις 08-02-2019  , σχετικά με  τον υπολογισμό του  
δημοτικού φόρου  (καθαριότητας & φωτισμού ) της οικίας του. 
           Η υπηρεσία προέβη στην παραπάνω βεβαίωση  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ.  
209/2018 απόφαση  του  δημοτικού συμβουλίου  που  επικυρώθηκε  με  την  υπ΄αριθμ.  
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23113/24-12-2018 όμοια της  Αποκεντρωμένης Δ/σης Μακεδονίας  –Θράκης  Γενική  
Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας-Δ/νση Διοίκησης-Τμήμα Δ/κού Οικ. Ν. Πέλλας.   
          Ο κ. Κάρτας με την αίτηση που έχει καταθέσει ζητά ο δήμος  και συγκεκριμένα το  
δημοτικό  συμβούλιο  να  αλλάξει  τον  τρόπο  υπολογισμού  των  δημοτικών  τελών  
καθαριότητας και φωτισμού,  η χρέωση  του παραπάνω τέλους όπως αναφέρεται  και  
παραπάνω γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.    
            Επίσης  αναφέρω ότι   η επιφάνεια που λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό  
του  ενιαίου  τέλους  φωτισμού  και  καθαριότητας  και  του  φόρου  ηλεκτροδοτούμενων  
χώρων  είναι  η  χρησιμοποιούμενη  επιφάνεια  (  στεγασμένη  και  αστέγαστη  )  του  
συγκεκριμένου  ακινήτου,  η  οποία  ηλεκτροδοτείται  από  τον  μετρητή  του  προμηθευτή  
ηλεκτρικής ενέργειας, χωρίς να γίνεται διάκριση εάν η επιφάνεια αυτή είναι κύριας ή  
βοηθητικής χρήσης, εφόσον η χρήση επιδρά μόνο στον καθορισμό του συντελεστή που  
θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των τελών αυτών .
           Συνημμένα σας στέλνω την αίτηση του κ. Κάρτα Διονυσίου.

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά.
        Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και μετά από διαλογική 
συζήτηση κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 4481/14-3-2019 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, την αριθ. πρωτ. 2166/8-2-
2019 αίτηση του κ. Κάρτα Διονυσίου και τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010 (  ΦΕΚ Α΄87)  «  Νέα Αρχιτεκτονική  της  Διοίκησης  και  Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει ομόφωνα
         Να μην εισηγηθεί το θέμα προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 
απαντήσει εγγράφως, το Τμήμα Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, στον κ. 
Κάρτα Διονύσιο του Κων/νου κάτοικο Τ. Κ. Άγρα, όσα προβλέπονται από την κείμενη 
Νομοθεσία  για  τον  τρόπο  υπολογισμού  των  δημοτικών  τελών  καθαριότητας  και 
φωτισμού.

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 73/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-3-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

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

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικ/κών Υπηρεσιών.
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