
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 219/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
22. 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 Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 35076/21-11-2014 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.
          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:
     1. Ανατροπή της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.
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          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 19ο θέμα της ημερησίας διάταξης  εκθέτει την 
εισήγηση της Υπηρεσίας Προσόδων κι Ακίνητης περιουσίας η οποία αναφέρει τα εξής: 
        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. Γιαννουλίδης Νικόλαος  του Γεώργιος με Α.Φ.Μ. 150059654  κάτοικος Παναγίτσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  349,65  €  η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ .

2. Λαζαρίδου Μαρία του Παράσχου με Α.Φ.Μ. 073801489 κάτοικος Κάτω Γραμματικού 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  217,62  €  η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ

3. Μπόγιας  Νικόλαος  του  Αναστασίου  με  Α.Φ.Μ.059833213  κάτοικος  Αρνισσας  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 690,75 € ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

4. Τσάνη  Παρασκευή  του  Χρήστου  με  Α.Φ.Μ.  061564199  κάτοικος  Γιαννιτσών  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 396,00 € η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφαπαξ.

5. Ινδόπουλος Βασίλειος  του Χαράλαμπου με Α.Φ.Μ. 027498866 κάτοικος Ζέρβης  με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  1860,27  €  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο πόσο σε δόσεις ,  το παραπάνω ποσό έχει  την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας  και  δύναται  να  το  πληρώσει  σε  δέκα  οκτώ  (18)  ισόποσες  μηνιαίες 
δόσεις .

6. Αθανασιάδης Δαμιανός του Παναγιώτη με Α.Φ.Μ. 014851898 κάτοικος Παναγίτσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  859,59  €  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο ποσό σε δόσεις ,  το παραπάνω ποσό έχει  την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας και δύναται να το πληρώσει σε δέκα (10) ισόποσες δόσεις .

7. Αθανασιάδου Στέλλα του Δαμιανού με Α.Φ.Μ. 107413168 κάτοικος Παναγίτσας με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  1245,31  €  η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
ωφελούμενο ποσό σε δόσεις , το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας και δύναται να το πληρώσει σε δέκα πέντε (15) ισόποσες δόσεις .

8. Πανταζής  Γεώργιος  του  Χρήστου  με  Α.Φ.Μ.  056709257  κάτοικος  Περαίας  με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  707,50  €  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
ωφελούμενο ποσό σε δόσεις , το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας και δύναται να το πληρώσει σε έξη (6) ισόποσες δόσεις .

9. Πανταζής  Χρήστος   του  Γεωργίου   με  Α.Φ.Μ.  120757015  κάτοικος  Περαίας  με 
συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  336,06  €  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
ωφελούμενο ποσό σε δόσεις , το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας και δύναται να το πληρώσει σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις

10.Δημούλτσης  Βασίλειος  του  Θεόδωρου  με  Α.Φ.Μ.  056454453  κάτοικος  Αγίου 
Αθανασίου με συνολική οφειλή του ποσού των 593,77 € ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλούμενο ποσό σε δόσεις , το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει της 
Νομοθεσίας και δύναται να το πληρώσει σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις . 
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β) Για τη Δημοτική Ενότητα Έδεσσας:
1. Δίου Αναστασίου του Γεωργίου με ΑΦΜ 040792447, κάτοικος Κερασιάς Έδεσσας με 

συνολική οφειλή του ποσού των 276,50€ ο οποίος ζητά να  καταβάλει  το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

2. Μποζίνη Αναστασίου του Αθανασίου με ΑΦΜ 004657664 κάτοικος Άγρα Έδεσσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  3116,40  ο  οποίος  ζητά  να   καταβάλει   το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

3. Βιττον  Βολφγκανγκ  του  Χαν με  ΑΦΜ  027647167  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Δαρδανελίων  25  με  συνολική  οφειλή  το  ποσού  των  226,24€  ο  οποίος  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

4. Σόμτζη  Ελένης  του  Αναστασίου  με  ΑΦΜ  105950046  κάτοικος  Αγ.Αθανασίου 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 817,37€ η οποία ζητά να  καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

5. Σεραφείμ  Κυριακής  του  Αναστασίου  κάτοικος  Άρνισσας  Βεγορίτιδας  με  συνολική 
οφειλή του ποσού των 59,10€ η οποία ζητά να  καταβάλει   το οφειλόμενο ποσό 
εφάπαξ.

6. Σεραφείμ Πασχαλίνας του Αναστασίου με ΑΦΜ 135029635 κάτοικος Γραμματικού 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 70,00€ η οποία ζητά να  καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

7. Σεραφείμ  Αναστασίου του Γεωργίου με ΑΦΜ 030091198 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό Κολοκοτρώνη 17 με συνολική οφειλή του ποσού των 42,32€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει  το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

8. Παπαδημητρίου  Ευαγγέλου  του  Ιωάννη  με  ΑΦΜ  135041556  κάτοικος  Άγρα 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 403,61€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

9. Παλαπανίδου  Αθανασίας  του  Χαράλαμπου  με  ΑΦΜ  047228519  κάτοικος 
Π.Αγ.Αθανασίου Βεγορίτιδας με  συνολική οφειλή του ποσού των 24,60€ η οποία 
ζητά να  καταβάλει  το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

10.Πίτη  Λεωνίδα  του  Σταύρου  με  ΑΦΜ  015017039  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό 
Δ.Πετρίτση  23  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  58,69€  ο  οποίος  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

11.Δημητριάδη Ευθυμίου του Ιωάννη με ΑΦΜ 038793824 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 
Κ.Παλαιολόγου 28 με συνολική οφειλή του ποσού των 109,42€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

12.Ρώσσιου Βασιλικής του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 121446038 κάτοικος Κρύας Βρύσης με 
συνολική οφειλή του ποσού των 34,50€ η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

13.Αναστασιάδη Αναστασίου του Χριστόδουλου με ΑΦΜ 051595408 κάτοικος Σωτήρας 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 223,20€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

14.Παπαγιάνη  Κων/νου  του  Δημητρίου  με  ΑΦΜ  052059056  κάτοικος  Φλαμουριάς 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 328,15€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

15.Δημοτικής  Επιχείρησης  Καταρρακτών  με  ΑΦΜ  090031488  που  εδρεύει  στην 
Κ.Γαρέφη – Περδίκα 1 με συνολική οφειλή του ποσού των 2905,98€ η οποία ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

16.Πατετσίνη Αθανασίου του Ευαγγέλου με ΑΦΜ 041945571 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό  Ι.Δραγούμη 2 με συνολική οφειλή του ποσού των 183,83€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.
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17.Μουρατίδη Γεωργίου του Δημητρίου με ΑΦΜ 050886539 κάτοικος Θες/νικης στην 
οδό Γρ.Λαμπράκη 43 με συνολική οφειλή του ποσού των 50,00€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

18.Μυτιληνού  Γεωργίου  του  Νικολάου  με  ΑΦΜ 055058888  κάτοικος  Κ.Γραμματικού 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 273,05€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

19.Χατζηγιάννη Ελένης του Κων/νου κάτοικος Έδεσσας στην οδό Παρμενίωνος 9 με 
συνολική οφειλή του ποσού των 103,60€ η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

20.Αποστόλου Ιωάννη του Γεωργίου κάτοικος Αγ.Αθανασίου Βεγορίτιδας με συνολική 
οφειλή του ποσού των 548,50€ ο οποίος ζητά να καταβάλει  το οφειλόμενο ποσό 
εφάπαξ.

21.Μπόγια Χρήστου του Πέτρου με ΑΦΜ 030089363 κάτοικος Άρνισσας Βεγορίτιδας με 
συνολική οφειλή του ποσού των 874,41€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

22.Σολακίδη  Χρήστου  του  Δημητρίου  κάτοικος  Έδεσσας  στην  οδό  Εγνατίας  17  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 442,89€ η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

23.Πίτη Χρήστου του Σταύρου κάτοικος Έδεσσας στην οδό Δ.Πετρίτση με  συνολική 
οφειλή του  ποσού των 59,25€ ο οποίος  ζητά να  καταβάλει  το  οφειλόμενο  ποσό 
εφάπαξ.

24.Κουζινάκη  Αναστασίου  του  Νικολάου  με  ΑΦΜ  120754399  κάτοικος  Μαργαρίτας 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 1040,53€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

25.Στανίση Χρυσάνθης του Ιωάννη με ΑΦΜ 066722078 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 
Σιδ.Σταθμού  52  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  167,00€  η  οποία  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

26.Νιμβριώτου Ελένης του Χρήστου με ΑΦΜ 022057722 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 
Δημοκρατίας  32  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  1353,84€  η  οποία  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

27.Τζούλη Δημητρίου του Γεωργίου με ΑΦΜ 033452451 κάτοικος Άγρα Έδεσσας με 
συνολική οφειλή του ποσού των 199,14€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

28.Μητσάνη  Άγγελου  του  Γρηγορίου  με  ΑΦΜ  034902790  κάτοικος  Μαργαρίτας 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 530,80€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

29.Πετρίδη  Σόλωνα  του  Σωκράτη  με  ΑΦΜ  057309420  κάτοικος  Κ.Γραμματικού 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 778,00€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

30.Πετρίδη  Σωκράτη  του  Σόλωνα  με  ΑΦΜ  105983852  κάτοικος  Κ.Γραμματικού 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 817,42€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

31.Πετρίδου Σημέλας του Γεωργίου κάτοικος Κ.Γραμματικού Βεγορίτιδας με συνολική 
οφειλή του ποσού των 125,50€ η οποία ζητά να καταβάλει  το  οφειλόμενο ποσό 
εφάπαξ.

32.Παπαδόπουλου  Κων/νου  του  Χαράλαμπου  με  ΑΦΜ  010105493  κάτοικος 
Παναγίτσας Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 20,00€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

33.Τουμανίδου  Κλεοπάτρας  του  Ηλία  (για  τον  Χαραλαμπίδη  Χαράλαμπο)  με  ΑΦΜ 
076335732 κάτοικος  Σεβαστειανών Σκύδρας με  συνολική  οφειλή  του  ποσού των 
691,39€ η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

4



34.Καραμήτσου  Γεωργίου  του  Χρήστου με  ΑΦΜ 057388732 κάτοικος Αγ.Αθανασίου 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 625,12€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το οφειλόμενο ποσό εφάπαξ.

35.Βάντση Κων/νου του Τηλέμαχου με ΑΦΜ 026652194 κάτοικος Ριζαρίου Έδεσσας με 
συνολική οφειλή του ποσού των 123,59€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό εφάπαξ.

36.Μάντη  Ιωάννη  του  Θωμά  με  ΑΦΜ  057272784  κάτοικος  Κερασιάς  Έδεσσας  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 1525,43€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το 
πληρώσει σε 15 ισόποσες δόσεις.

37.Σωτηριάδη  Κων/νου  του  Αλεξάνδρου  με  ΑΦΜ  033425123  κάτοικος  Παναγίτσας 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 477,05€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το  οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 4 ισόποσες δόσεις.

38.Κροντσέλη Δημητρίου & ΣΙΑ ΟΕ με ΑΦΜ 998719431 κάτοικος Έδεσσας στην οδό 
Πλ.Ελευθερίας  με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  879,41€  ο  οποίος  ζητά  να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα 
βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 5 ισόποσες δόσεις.

39.Βασιλείου Κων/νου του Βασιλείου με ΑΦΜ 046247468 κάτοικος Βρυτών Έδεσσας με 
συνολική οφειλή του ποσού των 3772,90€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το 
πληρώσει σε 24 ισόποσες δόσεις.

40.Μπουζάκη Γρηγορίου του Γεωργίου με ΑΦΜ 063142945 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό Ν.Καζαντζάκη 2 με συνολική οφειλή του ποσού των 1178,99€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα 
βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 6 ισόποσες δόσεις.

41.Ουρούμη  Αικατερίνης  του  Ευαγγέλου  με  ΑΦΜ  105973809  κάτοικος  Κερασιάς 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 1784,14€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το  οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 17 ισόποσες δόσεις.

42.Πόλτσκα Χρήστου του Δημητρίου με ΑΦΜ 053425231 κάτοικος Καρυδιάς Έδεσσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  806,74€  η  οποία  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 8 ισόποσες δόσεις.

43.Μπαρδάρη Αναστασίου του Δημητρίου με ΑΦΜ 056543935 κάτοικος Έδεσσας στην 
οδό Παρμενίωνος 9 με συνολική οφειλή του ποσού των 370,10€ η οποία ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα 
βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 3 ισόποσες δόσεις..

44.Παπαδόπουλου Κων/νου του Γεωργίου με ΑΦΜ 013323508 κάτοικος Άγρα Έδεσσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  1410,92€  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο  ποσό  σε  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 14 ισόποσες δόσεις.

45.Νίκου Νικόλαου του Ιωάννη με ΑΦΜ 036802448 κάτοικος Περαίας Βεγορίτιδας με 
συνολική οφειλή του ποσού των 4762,64€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το 
πληρώσει σε 24 ισόποσες δόσεις.

46.Τεχοβίτη  Κων/νου  του  Ευαγγέλου  με  ΑΦΜ 020531938  κάτοικος  Αγίας  Φωτεινής 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 585,79€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 5 ισόποσες δόσεις.
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47.Γεωργιάδου Δάφνης του Δημητρίου κάτοικος Ριζαρίου Έδεσσας με συνολική οφειλή 
του ποσού των 219,04€ η οποία ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, 
το παραπάνω ποσό έχει  την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 2 
ισόποσες δόσεις.

48.Γεωργιάδη Δημητρίου του Χρήστου με ΑΦΜ 071513668 κάτοικος Ριζαρίου Έδεσσας 
με  συνολική  οφειλή  του  ποσού  των  875,55€  ο  οποίος  ζητά  να  καταβάλει  το 
οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 8 ισόποσες δόσεις.

49.Κάρτα  Ιωάννη  του  Ευσταθίου  με  ΑΦΜ  057271253  κάτοικος  Άγρα  Έδεσσας  με 
συνολική οφειλή του ποσού των 3754,54€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο 
ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το 
πληρώσει σε 24 ισόποσες δόσεις.

50.Τουρλάκη Γεωργίου του Πέτρου κάτοικος Φλαμουριάς Έδσσας με συνολική οφειλή 
του ποσού των 315,30€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, 
το παραπάνω ποσό έχει  την δυνατότητα βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 3 
ισόποσες δόσεις.

51.Νάτη  Αθανασίου  του  Παντελή  με  ΑΦΜ  120769561  κάτοικος  Αγ.Αθανασίου 
Βεγορίτιδας συνολική οφειλή του ποσού των 580,00€ ο οποίος ζητά να καταβάλει το 
οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 5 ισόποσες δόσεις.

52.Μιχαλεντζάκη Αριστοτέλη του Γεωργίου με ΑΦΜ 025468829 κάτοικος Θες/νικης στην 
οδό Θερμοπυλών 16 με συνολική οφειλή του ποσού των 426,15€ ο οποίος ζητά να 
καταβάλει το οφειλόμενο ποσό σε δόσεις, το παραπάνω ποσό έχει την δυνατότητα 
βάσει νομοθεσίας να το πληρώσει σε 2 ισόποσες δόσεις.

53.Ροδοβίτη Λάζαρου του Ελευθερίου με ΑΦΜ 056286361 κάτοικος Αγίας Φωτεινής 
Έδεσσας με συνολική οφειλή του ποσού των 1134,00€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το  οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 11 ισόποσες δόσεις.

54.Πολατίδη Εμμανουήλ του Χριστοφόρου με ΑΦΜ 074773736 κάτοικος Παναγίτσας 
Βεγορίτιδας με συνολική οφειλή του ποσού των 347,00€ ο οποίος ζητά να καταβάλει 
το  οφειλόμενο  ποσό  σε  δόσεις,  το  παραπάνω  ποσό  έχει  την  δυνατότητα  βάσει 
νομοθεσίας να το πληρώσει σε 3 ισόποσες 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 219/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  8-12-2014
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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