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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 20ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2019

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 185/2019   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
6. ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ  ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Σήμερα Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  18.141/20-9-2019 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), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133)  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. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
3. Αναστασία  Ιατρίδου-Βλαδίκα- 

Τακτ. μέλος,
4.  Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  –

Αναπλ. μέλος. μέλος,
5. Αλέξανδρος  Πασχάλης-Αναπλ. 

μέλος.
6. Αντώνιος Ρυσάφης-Τακτ. μέλος,
7. Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.

1. Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. μέλος,
2. Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος.

          Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν αλλά δεν παρίστανται, οι 
Πρόεδροι  των Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια  διάταξη  περιλαμβάνονται 
θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους.
           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου, τακτική υπάλληλος 
του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
         Το  αναπληρωματικό  μέλος  Αλέξανδρος  Πασχάλης  αποχώρησε  από  την 
συνεδρίαση μετά την συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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         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 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, α) την αριθ. πρωτ. 18.022/18-9-2019 εισήγηση 
της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  και  β)  την  αριθ.  πρωτ.  18.02118-9-2019 
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας, οι οποίες έχουν ως εξής:     

Α. Σε  εφαρμογή  των  διατάξεων  του  αρ.3παρ.1  του  Ν.4623/09-08-
19(ΦΕΚ134/1959  Τεύχος  Α΄)καθώς  και  του  άρθρου  174  του  Κώδικα  Δήμων  και  
Κοινοτήτων η υπηρεσία εισηγείται τα παρακάτω:

1. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλη  Άρδευσης»  με  αριθ.183/2017  να 
διαγραφεί  από τον ΚΑΕ 3213 το ποσό των 38,25€ για τους λόγους που περιγράφονται  
στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

2. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας  ΠΟΕ»  με  
αρ.251/2018 να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3215 το ποσό των 69,97€ για τους λόγους  
που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
          Β.  Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ  περί  
διαγραφής χρεών προς τους Δήμους καθώς και του αρ.3,παρ.1 του Ν.4623/09-08-19  
περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής Επιτροπής των Δήμων, το τμήμα Εσόδων εισηγείται  
προς την Οικονομική Επιτροπή τα παρακάτω:

1. Από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Τέλη Άρδευσης» του Δήμου να διαγραφεί από  
τον  ΚΑΕ  3213  το  ποσό  των  1.412€  για  τους  λόγους  που  περιγράφονται  στην  
επισυναπτόμενη κατάσταση.

2. Από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ΠΟΕ» του Δήμου  
να  διαγραφεί  από  τον  ΚΑΕ  3215  το  ποσό  των  30,18€  για  τους  λόγους  που  
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

3. Από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Τέλος Συντήρησης Αγροτικής Οδοποιίας ΠΟΕ»  
του Δήμου να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3219.008 το ποσό των 80,01€ για τους λόγους  
που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

4. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας»  του  Δήμου  να  
διαγραφεί από τον ΚΑΕ 0441 το ποσό των 77,20€ για τους λόγους που περιγράφονται  
στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

5. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλος  Αγροτικής  Οδοποιίας»  του  Δήμου  να  
διαγραφεί  από  τον  ΚΑΕ  0471.005  το  ποσό  των  123,89€  για  τους  λόγους  που  
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

6. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλη  Άρδευσης  ΠΟΕ  Πρωτοβ/να»  να 
διαγραφεί  από  τον  ΚΑΕ  2113  το  ποσό  των  2.984,40€  για  τους  λόγους  που  
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

7. Από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Πρόστιμα από εκπρόθεσμη καταβολή Τέλους  
0,5% ΠΟΕ» να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 2211.004 το ποσό των 127,61€ για τους λόγους  
που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

8. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Τέλος  0,5%  επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων  
επιτηδευματιών» να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 2118.001 το ποσό των 172,44€ για τους  
λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

9. Από τον βεβαιωτικό κατάλογο «Έσοδα από Επιτηδευματίες ΠΟΕ» να διαγραφεί  
από  τον  ΚΑΕ  3218  το  ποσό  των  53€  για  τους  λόγους  που  περιγράφονται  στην  
επισυναπτόμενη κατάσταση.

10. Από τον βεβαιωτικό  κατάλογο  «Πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης  ή ανακριβούς  
δήλωσης 0,5% ΠΟΕ» να διαγραφεί από τον ΚΑΕ 3221.044 το ποσό των 47,70€ για τους  
λόγους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.
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11. Από  τον  βεβαιωτικό  κατάλογο  «Πρόστιμα  από  Παραβάσεις  ΚΟΚ  ΠΟΕ»  να  
διαγραφεί  από  τον  ΚΑΕ  2211.007  το  ποσό  των  350€  για  τους  λόγους  που  
περιγράφονται στην επισυναπτόμενη κατάσταση.

  Ενόψει των 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. 18.022/18-9-2019 εισήγηση 
της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου και την αριθ. πρωτ. 18.02118-9-2019 εισήγηση 
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 
174 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του άρθρου 3 
παρ.  1.  εδαφ.  κί  του  Ν.  4623/2019  (  ΦΕΚ  Α΄134)  «Ρυθμίσεις  του  Υπουργείου 
Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και 
άλλα επείγοντα ζητήματα»,

Αποφασίζει ομόφωνα
Για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας να διαγραφούν από 

τους φορολογικούς καταλόγους της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας του Δήμου Έδεσσας 
τα  παραπάνω  ποσά,  όπως  αναφέρονται  στην  εισήγηση  του  Τμήματος  Εσόδων  & 
Περιουσίας  και  στην  εισήγηση  της  Ταμειακής  Υπηρεσίας  του  Δήμουκαι 
περιγράφονται αναλυτικά στις καταστάσεις, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστα μέρη 
της παρούσας.

Τα  μέλη  της  οικονομικής  Επιτροπής  Ιωάννης  Τσεπκεντζής  και  Αντώνιος 
Ρυσάφης ψηφίζουν παρών.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:20 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 185/2019.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 26-9-2019

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης  Σαμλίδης,  Αναστασία  Ιατρίδου-  Βλαδίκα, 
Κωνσταντίνος  Λαμπρόπουλος  (Αναπλ.  μέλος), 
Αλέξανδρος  Πασχάλης  (Αναπλ.  μέλος),  Ιωάννης 
Τσεπκεντζής, Αντώνιος Ρυσάφης. 

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Πρ/νη Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας Μ. Μήτσου.
- Δημοτική Ταμία  Μ. Μισσελή.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Ιωάννη Μουράτογλου.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών υπηρεσιών Μ. Ρούσκα.
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