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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 194/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
5. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 
ΤΟΥ  Ν.4257/2014  ΟΠΩΣ  ΑΥΤΗ  ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ  ΜΕ  ΤΟ  ΑΡΘΡΟ  24  ΤΟΥ 
Ν.4304/2014.

Σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 33281/7-11-2014 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  και  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού 
Συμβουλίου Φ.Γκιούρος.
          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 ημερησίας διάταξης  εκθέτει την 
εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων κι Ακίνητης περιουσίας η οποία αναφέρει τα εξής: 
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        Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να προβεί στην εξέταση των παρακάτω αιτήσεων 
προκειμένου να αποφανθεί αν θα πρέπει να υπαχθούν ή όχι στην ρύθμιση του άρθρου  51 
του Ν. 4257/14-4-2014  όπως αυτή παρατάθηκε με το άρθρο 24 του ν.4304/2014:
α) Για τη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας:

1. Παπαδόπουλος Ανέστης του Βασιλείου με Α.Φ.Μ. 057312805  κάτοικος Παναγίτσας 
με συνολική οφειλή του ποσού των 988,74 € η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ .

2. Μιχαηλίδης Γρηγόρης του Γεωργίου  με Α.Φ.Μ. 007612222 κάτοικος Παναγίτσας  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 564,00 € € η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

3. Πάγκας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου με Α.Φ.Μ. 063934021 κάτοικος Περαίας με 
συνολική οφειλη του ποσό των 2083,07 € την οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφαπαξ.

4. Νιώτης Νικόλαος του Στυλιανού με Α.Φ.Μ. 017041883 κάτοικος Αρνισσας με συνολική 
οφειλή του ποσού των 428,00 € ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσο σε 
δόσεις , το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της Νομοθεσίας και δύναται να 
το πληρώσει σε τέσσερες (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

β) Για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας:
1.  Καραϊσαρίδη  Ησαία  του  Κλεάνθη  με  ΑΦΜ κάτοικος  στην Τ.Κ.  Αψάλου-  Αριδαίας  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 61,50 €, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό 
εφάπαξ.
2..Ξιπτερίδη  Αρμενίου  του  Βαλέριου  με  ΑΦΜ 047096426 κάτοικος  Φλώρινας  στην  οδό 
Θεοδοσίου 4, με συνολική οφειλή του ποσού των 756,00 €, οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
3. Ξιπτερίδου Χριστίνας του Βαλέριου με ΑΦΜ 078132764 κάτοικος Φλώρινας στην οδό 
Μπουμπουλίνας 4, με συνολική οφειλή του ποσού των 756,00 €, η οποία ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
 4. Παπαδόπουλου Πέτρου του Κων/νου με ΑΦΜ 150066006 κάτοικος στην Τ.Κ. Βρυττών –
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 402,66 €, ο οποίος  ζητά να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .
5. Παπαθανασίου Ιωάννη του Αναστασίου με ΑΦΜ 051189130 κάτοικος στην Τ.Κ. Άγρα – 
Εδεσσας  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού των 70,43 €,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
6. Βέλκου Αναστασίου του Αριστοτέλη με ΑΦΜ 038696700 κάτοικος οικ. Αγ.Φωτεινής της 
Τ.Κ. Φλαμουριάς – Έδεσσας, με συνολική οφειλή του ποσού των 931,60 € ,ο οποίος ζητά 
να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
7. Μπεσίρη  Ελένης  του  Δημητρίου  με  ΑΦΜ  034901861  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Μ.Μάρκου 12, με συνολική οφειλή του ποσού των 200,00 €, η οποία ζητά να καταβάλει το  
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
8. Κούτα Αθανασίου του Ελευθερίου για την θανούσα Κούτα Αναστασία χα Ελευθερίου 
κάτοικος εν ζωή στην Τ.Κ. Μεσημερίου - Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 4,33 
€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
9. Λαζάρου Χρήστου του Λαζάρου με ΑΦΜ 034569098 κάτοικος στην Τ.Κ. Πλατάνης –
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 133,84 € ,ο οποίος ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ
10 ΤΕΛΕΡΙΝ ΝΤΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε με ΑΦΜ 094518581 με έδρα το Ν.Ρύσιο, με συνολική 
οφειλή του ποσού των 2.068,76 €, η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
11. Λόη Βασιλείου  του Νικολάου κάτοικος στην Τ.Κ Άγρα - Έδεσσας, με συνολική οφειλή 
του ποσού των 584,39€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
12. Κόντου Βασιλική του Πασχάλη κάτοικος στην Τ.Κ Άρνισσας- Βεγορίτιδας με συνολική 
οφειλή του ποσού των 260,00€, η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
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13.  Τζίγγα  Γεωργίου   του  Χρήστου  με  ΑΦΜ  022761309  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Φλέμινγκ 18, με συνολική οφειλή του ποσού των 641,30€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
14. Λόη Νικολάου  του Βασιλείου κάτοικος στην Τ.Κ Άγρα -Έδεσσας, με συνολική οφειλή 
του ποσού 60,08 €, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
15.  Γαβριάνη   Ευαγγέλου  για λογ/μο του  Τριπολιτάκη Ιωσήφ με ΑΦΜ 011231262,  με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  80,00€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το  οφειλόμενο  ποσό 
εφάπαξ.
16. Πάσχου Μαρία του Δημητρίου για λογ/μο της θανούσης Ίνδου Ελένης του Κων/νου,  
κάτοικο Έδεσσας στην οδό Ι.Δραγούμη 36, με συνολική οφειλή του ποσού 10,92€, η οποία 
ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
17. Ιτσόπουλου  Νικολάου  του Ιωάννη για λογ/μο του θανόντος Λυμπάρη Τρύφωνα του 
Ευσταθίου,  κάτοικο  Έδεσσας  στην  οδό  Κ.Γαρέφη  39,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού 
29,34€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
18. Μίσιου Κύρου του Ιωάννη με ΑΦΜ 056544213 κάτοικος στην Τ.Κ Πλατάνης –Έδεσσας, 
με συνολική οφειλή του ποσού 244,20€ ,ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό 
εφάπαξ.
19. Μπίνου Στεφανία του Δημητρίου κάτοικος Έδεσσας στην οδό Στρατού 56, με συνολική 
οφειλή του ποσού 70,47€, η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
20. Αποστόλου Ιωάννη του Γεωργίου, με ΑΦΜ 017041705 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 
Π.Γρηγορίου 13, με συνολική οφειλή του ποσού των 253,19€ ,ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
21. Μπουζίνη Δημητρίου  του Χρήστου με ΑΦΜ 067178700 κάτοικος στον οικ.  Μαργαρίτας 
στην  Τ.Κ. Σωτήρας - Έδεσσας, με συνολική οφειλή του ποσού των 406,92€, ο οποίος ζητά 
να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
22. Τσαδήλα Ελένη του Χαράλαμπου κάτοικος στην  Τ.Κ Άγρα- Έδεσσας,  με συνολική 
οφειλή του ποσού 270,76€, η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
23. Ταραμπούσκα Νικολάου του Αναστασίου με ΑΦΜ 066724096 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό Σαρανταπόρου 6, με συνολική οφειλή του ποσού 40,00€, ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
24. Λαζαρίδου Λαζάρου Παρθένα του Δημητρίου με ΑΦΜ 067173741 κάτοικος στην Δ.Ε. 
Άρνισσας  –  Βεγορίτιδας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  190,01€  ,η  οποία  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
25. Κωνσταντινίδου Πηνελόπη του Ευσταθίου με ΑΦΜ 034554072 κάτοικος Θεσ/νικης στην 
οδό Μηδείας 19, με συνολική οφειλή του ποσού 88,03€, η οποία ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
26. Μπακάλη Πασχάλη του Χρήστου με ΑΦΜ 052108621 κάτοικος στην Τ.Κ. Προφ.Ηλία- 
Σκύδρα, με συνολική οφειλή του ποσού 78,90€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.
27. Ρούσσα Χρήστου του Λεωνίδα με ΑΦΜ 120767819 κάτοικος στην Τ.Κ.  Ριζαρίου – 
Έδεσσας, με συνολική οφειλή του ποσού 7,02€ ,ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.
28. Παπαδοπούλου Φρειδερίκη του Βίκτωρα με ΑΦΜ 072984415 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό 25ης Μαρτίου 28, με συνολική οφειλή του ποσού 179,90€ η οποία ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
29. Μπαμπούνη Σωτηρίου  του Σταύρου με ΑΦΜ 041927461 κάτοικος Βέροιας στην οδό 
Εγνατίας  5,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  213,25€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
30. Καθρέπτη Μιχαήλ του Χρήστου με ΑΦΜ 076527207 κάτοικος στην Τ.Κ. Φλαμουριάς – 
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  846,47€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
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31. Κολυμάνη  Στεργίου  του Δημητρίου με ΑΦΜ 025307223 κάτοικος στην Τ.Κ. Άγρα –
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  345,11€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
32  Οτουντζίδη  Νικολάου   του  Γεωργίου  με  ΑΦΜ  057389612  κάτοικος  στον  οικ. 
Κλεισοχωρίου  –Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  63,93€,  ο  οποίος  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
33.  Μιχαήλ  Ιωάννη  του  Αθανασίου  με  ΑΦΜ  105992260  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Δημοκρατίας 33 ,με συνολική οφειλή του ποσού 620,71€, ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
34. Παπαδοπούλου Άννα του Ιωάννη με ΑΦΜ 47596680 κάτοικος στην Τ.Κ.  Ριζαρίου – 
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  1507,20€  ,η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
35.  Μάϊνου  Κων/νος  του  Δημητρίου  με  ΑΦΜ  052453244  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Καισαρείας 39, με συνολική οφειλή του ποσού 350,20€, ο οποίος ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
36.  Σέτηνα  Ζήση  του  Σταύρου  με  ΑΦΜ  057310283  κάτοικος  στην  Τ.Κ.   Ζέρβης  - 
Βεγορίτιδας  ,με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  136,00€  ,ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .
37.  Δήμτση Αναστασίου  του Γεωργίου  κάτοικος στην Τ.Κ. Άγρα – Έδεσσας, με συνολική 
οφειλή του ποσού 290,04 €, ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .
38. Κατικαρίδη Νικολάου  του θεοδώρου  με ΑΦΜ 057270902 κάτοικος στην Τ.Κ. Ριζαρίου 
–Έδεσσας,   με συνολική οφειλή του ποσού 1.346,56 €, ο οποίος ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .
39. Χατζηαντωνίου Αικατερίνη του Αθανασίου  κάτοικος Έδεσσας , με συνολική οφειλή του 
ποσού 24,50 €, η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .
40. Μπουτκάρη  Ιωάννη του Νικολάου  κάτοικος Έδεσσας στην οδό Νικομηδείας 33, με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  60,00€  ,ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το  οφειλόμενο  ποσό 
εφάπαξ .
41. Παραστατίδου  Χρυσάνθη  του  Νικολάου  με  ΑΦΜ  046434760  κάτοικος  στην  Τ.Κ. 
Μαυροβουνίου – Σκύδρας, με συνολική οφειλή του ποσού των 862,14 €, η οποία ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει τις 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις .
42. Γαϊδατζή Ηρακλή του Κων/νου με ΑΦΜ 033202726 κάτοικος στην Δ.Ε. Άρνισσας, με 
συνολική οφειλή του ποσού των 623,18 € , ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό 
σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει τις νομοθεσίας να το πληρώσει 
σε 6 ισόποσες μηνιαίες δόσεις .
43. Τσαπκίνη Δημητρίου του Χρήστου  με ΑΦΜ  051741268 κάτοικος  στην Τ.Κ. Νησίου – 
Έδεσσας, με συνολική οφειλή του ποσού των 1.236,85 €, ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει τις νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
44.  Παύλου Γεωργίου  του Μιχαήλ με ΑΦΜ 046247390 κάτοικος στην Τ.Κ Καρυδιάς –
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  377,51€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 3 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
45.  Βλαδίκα  Πέτρου  του  Χρήστου  με  ΑΦΜ 071513017  κάτοικος  στην  Τ.Κ  Μεσημερίου 
-Έδεσσας  ,με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  816,31€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
46. Βλαδίκα Πέτρου του Δημητρίου με ΑΦΜ 071513066 κάτοικος στην Τ.Κ Μεσημερίου – 
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  891,69€,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
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οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
47. Παπαδημητρίου Ελισάβετ του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 150069844 κάτοικος στην Τ.Κ Άγρα 
–Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  557,25€,  η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
48. Γιόντη Αθανασίου του Βασιλείου με ΑΦΜ 025180176 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 18ης 

Οκτωβρίου 3, με συνολική οφειλή του ποσού 3.750,91€,ο  οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 20 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
49.  Κονταξή  Μαγδαληνή  του  Ηλία  με  ΑΦΜ  044516721  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Στρατού  38  ,με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  1.443,10€,η   οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 13 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
50. Μουτσογιάννη  Ιωάννη του Δημητρίου με ΑΦΜ 105996743 κάτοικος στην Τ.Κ Περαίας -  
Βεγορίτιδας ,με συνολική οφειλή του ποσού 1.629,48€ ,  ο οποίος ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
51. Μήτρου Νικολάου  του Αναστασίου με ΑΦΜ 034753699 κάτοικος στην  Τ.Κ Ζερβης – 
Βεγορίτιδας, με συνολική οφειλή του ποσού 1.733,27€ ,  ο οποίος ζητά να καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 17 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
52 Μποζίνης Ε. – Σιδηρά Μ. Ο.Ε με ΑΦΜ 082476674 με έδρα την  Έδεσσα στην οδό 
Ηφαιστίωνος 16, με συνολική οφειλή του ποσού 945,07€,η  οποία ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 7 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
53.  Λαζάρου  Χρήστου  του  Βασιλείου  με  ΑΦΜ 066726225 κάτοικος  στην  Τ.Κ.  Βρυτών- 
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  463,40  €  ,  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 4 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
54. Κατικαρίδη Δαμιανού του Νικολάου  με ΑΦΜ 055141057 κάτοικος στην Τ.Κ. Ριζαρίου – 
Έδεσσας,  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  2.998,65,  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της νομοθεσίας 
να το πληρώσει σε 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
         Ενόψει  των  ανωτέρω  ο  Πρόεδρος  καλεί  την  Οικονομική  Επιτροπή  να 
αποφασίσει σχετικά.

Η  Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 
της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την παρ. 3 του άρθρου 51 του 
Ν.4257/2014  «Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»,  το 
άρθρο 24 του Ν.4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και 
των  αιρετών  αντιπροσώπων  Βουλής  και  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  άλλες 
διατάξεις», καθώς και την εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων του Δήμου

Αποφασίζει ομόφωνα

 Εγκρίνει την υπαγωγή στη ρύθμιση του άρθρου 51 παρ. 3 Ν.4257/14-4-2014 
«Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών»  ,  όπως  αυτή 
παρατάθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 του Ν.4304/2014 «Έλεγχος των οικονομικών 
και  πολιτικών  κομμάτων και  των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου  και  άλλες  διατάξεις»,  των  αιτήσεων  όπως  αυτές  αναφέρονται  στο 
σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 194/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  17-11-2014
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: 
-Ταμείο κα Μισσελή Μαρία
-Εισπράκτορας κα Μπίνου Βασιλική
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Υπηρεσία Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
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