
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 28ΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 170/2014    

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.   ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΗΨΗ   
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.

Σήμερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 31850/24-10-2014 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 και τα εφτά (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πισλίνας      Τακτικό μέλος
7. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ/κό μέλος

 1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.
   Ο  Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθεί σήμερα ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 
75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:
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     1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τη λήψη κανονιστικής 
απόφασης για τη μείωση δημοτικών τελών σε Τρίτεκνες  Οικογένειες και σε 
Ευπαθείς Ομάδες.
          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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) 
και να ληφθεί σχετική απόφαση.

            Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα εκθέτει τα 
παρακάτω:

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  202  παρ.3  του  Ν.3463/06,  με 
απόφαση  του  Δημοτικού  ή  Κοινοτικού  Συμβουλίου,  που  λαμβάνεται  με  την 
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών 
φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για 
τους  απόρους,  τα  άτομα με  αναπηρίες  και  πολύτεκνους,  όπως  η  ιδιότητά  τους 
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή για 
όλους  τους  κατοίκους  του  Δήμου  μας  σε  διάφορους  τομείς  δραστηριότητας, 
ειδικότερα  σε  εφαρμογή της  παρ.  3 του άρθρου 202 του Δ.Κ.Κ.  (Ν.  3463/06), 
προτείνουμε, λόγω των δυσμενών οικονομικών συγκυριών που ισχύουν παγκοσμίως 
και φυσικά στη χώρα μας, τη μείωση στους καταλόγους της ΔΕΗ των Δημοτικών 
τελών και Δημοτικού φόρου στους κατοίκους με προβλήματα αναπηρίας και στις 
τρίτεκνες οικογένειες.

Συγκεκριμένα προτείνω τη μείωση κατά ποσοστό 50% των Δημοτικών τελών 
καθαριότητας, φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για την πρώτη και 
κύρια  κατοικία  των  τρίτεκνων  οικογενειών,  με  ετήσιο  συνολικό  οικογενειακό 
εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους 
ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 35.000,00 € και των ατόμων με αναπηρία 
από  67% και  άνω,   με  ετήσιο  συνολικό  οικογενειακό  εισόδημα,  πραγματικό  ή 
τεκμαρτό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 
μικρότερο των 15.000,00€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί. 

Με  την  υπ΄αριθμ.  355/2007  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  είχε 
αποφασισθεί η μείωση των δημοτικών τελών σε ορισμένες κατηγορίες αναπήρων με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με την προϋπόθεση η αναπηρία να είναι μόνιμη 
και  μη  αναστρέψιμη.  Προτείνεται  η  ανάκληση  της  παραπάνω  απόφασης, 
προκειμένου  να  συμπεριληφθούν  όλες  οι  κατηγορίες  αναπήρων  καθώς  και  τα 
άτομα με προσωρινή αναπηρία. 

Οι  προαναφερόμενες  μειώσεις  θα  ισχύσουν  από  το  έτος  2015  και  μέχρι 
ανακλήσεώς τους και εφόσον έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες μέσω 
της Δ.Ε.Η. ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Η μείωση αυτή 
θα  ανακουφίσει  πολλούς  συμπολίτες  μας  και  το  κόστος  αυτό  θα  βαρύνει  την 
ανταποδοτική υπηρεσία του Δήμου μας. 

Το  συνολικό  κόστος  από  τη  μείωση  των  εσόδων,  θα  καλυφθεί  με  την 
εξοικονόμηση  πόρων  από  τον  άμεσο  και  δραστικό  περιορισμό  των  ελαστικών 
δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών.
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Οι εν λόγω μειώσεις θα πραγματοποιηθούν με μεταβολή των τ.μ. στη Δ.Ε.Η. 
ή σε οποιοδήποτε άλλο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, με «πλασματικά» τ.μ., που θα 
αντιστοιχούν στο αναλογούν μειωμένο ποσό.

Τα  απαιτούμενα  δικαιολογητικά,  για  την  απόδειξη  των  παραπάνω  θα 
υποβάλλονται στο τμήμα προσόδων του Δήμου και είναι τα εξής:

1. Αίτηση  του  δικαιούχου  όπου  θα  αναφέρονται  όλα  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.

2. Αντίγραφο γνωστοποίησης αποτελέσματος πιστοποίησης αναπηρίας από το 
οποίο προκύπτει  το ποσοστό αναπηρίας  67% και  άνω (για τα άτομα με 
αναπηρία).

3. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας στο Δήμο μας.
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
5. Πρόσφατη απόδειξη  της  Δ.Ε.Η.  στο όνομα του αιτούντος  ή μέλους της 

οικογένειας του. 
6. Συμβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της 

οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκομίζεται Ε2 
της φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασμένου έτους και  εάν 
είναι  μισθωμένη,  θεωρημένο  και  σε  ισχύ  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ. 
συμβόλαιο στο όνομα του αιτούντος ή μέλους της οικογένειάς του.

7. Στοιχεία  (συμβόλαιο  ή  σχέδιο  μηχανικού)  για  τα  πραγματικά  τ.μ.  της 
κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί 
πλέον δεν υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας μας.

8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι 
ο δικαιούχος – ωφελούμενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συμφωνεί με 
την  μεταβολή  των  τ.μ.  του  ακινήτου  του  στη  Δ.Ε.Η.  με  «πλασματικά» 
τετραγωνικά,  προς  όφελος  του  δικαιούχου  μισθωτή  ή  του 
παραχωρησιούχου  χρήσης  του  ακινήτου  του.  Επίσης  θα  δηλώνει  ότι 
αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  για  επανακαθορισμό  των  σωστών  τ.μ.  στο 
Δήμο μας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου χρήσης 
αλλιώς ο Δήμος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες 
προσαυξήσεις.    

9. Υπεύθυνη  δήλωση  του  αιτούντος  ότι  η  όποια  αλλαγή  προκύψει  θα 
γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, 
αλλαγή χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος θα καταλογίσει 
στον υπόχρεο το όφελός του με τις νόμιμες προσαυξήσεις.  

10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονομικού έτους καθώς και το Ε9. 
Εάν δεν  υποβάλλεται  φορολογική δήλωση,  τότε  υπεύθυνη δήλωσή τους, 
θεωρημένη  από  την  αρμόδια  Δ.Ο.Υ.,  ότι  δεν  υποβάλλεται  φορολογική 
δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.

11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας.
12. Όποιο  άλλο  δικαιολογητικό  τυχόν  απαιτηθεί  για  τη  διασφάλιση  των 

συμφερόντων του Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από 
τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Κάθε έτος θα κατατίθεται από τους δικαιούχους των μειώσεων στις υπηρεσίες 
του Δήμου μας, το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, απλή υπεύθυνη δήλωση περί μη 
αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά, καθώς και το δικαιολογητικό εκείνο που 
έχει  συγκεκριμένη  διάρκεια,  που  θα  βεβαιώνει  τη  συνέχιση  της  ιδιότητας  του 
δικαιούχου της μείωσης.  

Από την  κατάθεση  της  αίτησης  που  θα  συνοδεύεται  από  τα  απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, έως την αλλαγή των τ.μ. στη Δ.Ε.Η. ή σε οποιοδήποτε άλλο πάροχο 
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ηλεκτρικού  ρεύματος,  θα  μεσολαβεί  πάντα  εύλογο  χρονικό  διάστημα,  κατά  τη 
διάρκεια του οποίου σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου 
για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.
           Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω, τις σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 202 παρ.3 του Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων,  καθώς και  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010  «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης»

Απ οφασ ί ζ ε ι  ομόφωνα

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά 
με τη μείωση κατά 50% των δημοτικών τελών καθαριότητας, φωτισμού και φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων  χώρων,  για  την  πρώτη  και  κύρια  κατοικία  των  τρίτεκνων 
οικογενειών και  όλων  των  κατηγοριών  αναπήρων  καθώς  και  των  ατόμων  με 
προσωρινή αναπηρία, με τα κριτήρια που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση 
και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 170/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  29-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Χρήστος  Πισλίνας,  Χρήστος  Πέτκος 
(Αναπληρωματικό μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας κα Μήτσου Μαρία

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊστάμενο  Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού, 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς κ. Δήμτση Αθανάσιο.
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