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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» 

 

 ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ    

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 18ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  353/2018      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

12. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 84/2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ 

ΘΕΜΑ «ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ» 

 

 Σήμερα Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 18.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 21046/22.11.2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δημοσιεύτηκε 

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος και επιδόθηκε νόμιμα, 

όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 21 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Μουράτογλου Ιωάννης 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 13 Ρυσάφης Αντώνιος 

3 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 14 Σαμλίδης Μιχαήλ 

4 Βερικούκης Χρήστος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 Γιώγας Δημήτριος  16 Ταμβίσκου Ευτυχία  

ΑΔΑ: 66ΝΓΩΡΠ-Σ7Λ



 2 

6 Δασκάλου Χρήστος  17 Ταπαζίδης Δημήτριος 

7 Δημητριάδης Βασίλειος 18 Τσιβόγλου Χρήστος  

8 Δίου Αναστάσιος 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Κούκος Γεώργιος   

    

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

1 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 4 Μάρκου Διονύσιος 

2 Ζδρου Αικατερίνη 5 Πασχάλης Αλέξανδρος 

3 Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος 6 Πέτκος Χρήστος  

 

Η Δημοτική  Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά 

τη συζήτηση του 20ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ζωγράφα Αρβανιτίδου - Ιωσηφίδου αποχώρησε 

από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κα Ευτυχία Ταμβίσκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

μετά τη συζήτηση του 25ου θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας 

Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια 

διάταξη και αφορούν την κοινότητά του όμως δεν παραβρέθηκε. 

Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών 

Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν 

τις αντίστοιχες κοινότητές τους όμως δεν παραβρέθηκαν. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών 

Κοινοτήτων: 

α.  Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης 

β. Μεσημερίου κ. Αντώνιος Βλαδίκας 

γ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος 

δ. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινότητας 

Γραμματικού κ. Νικόλαος Μούκας.  

ΑΔΑ: 66ΝΓΩΡΠ-Σ7Λ



 3 

Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέματα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τη με αριθμ. πρωτ. 19920/8.11.2018 εισήγηση 

του Τμήματος εσόδων & περιουσίας προς την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει ως 

εξής: 

«Ο Σύλλογος γονέων τριών τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι τρεις ιεράρχες»  
με το υπ’ αρίθμ.  20/04-11-2018 έγγραφό του, ζητά τη λήψη συμπληρωματικών 
μέτρων σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, 
και συγκεκριμένα για τις τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα / άνεργα 
τέκνα 1 ή 2  και  προτείνει τα παρακάτω: 

 α)Τρίτεκνη οικογένεια με δύο (2 ) προστατευόμενα ή άνεργα (άγαμα έως 
26 ετών ) τέκνα  30.500 €  

 β) Τρίτεκνη οικογένεια με ένα (1 ) προστατευόμενο ή άνεργο (άγαμα έως 
26 ετών ) τέκνο  26.000 €  

Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 84/2016 απόφασης του 
αποφάσισε  την μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων, σε τρίτεκνες 
οικογένειες  με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό, 
εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος 
μικρότερο των 35.000 € . 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/21-2-2016, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθμού  των μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών 
φόρων ή τελών, ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με 
αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεικές οικογένειες και 
τους  μακροχρόνια άνεργους όπως η ιδιότητά των ανωτέρω οριοθετείται 
αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου 
κεφαλαίου  του Ν. 4320/2015 ( Α 29) όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις 
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.  

Σας επισυνάπτω την αίτηση του ανωτέρω συλλόγου που κατέθεσαν  στο 
Δήμο». 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 247/2018 ομόφωνη απόφασή της 

εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για συμπλήρωση της αριθ. 

84/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω μέτρα σχετικά με τα 

εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, και πιο συγκεκριμένα: 
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α) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 

καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων, για τις τρίτεκνες οικογένειες με 

δύο (2) προστατευόμενα ή άνεργα (άγαμα έως 26 ετών ) τέκνα  ως εισοδηματικό 

κριτήριο το ποσό των 30.500€.  

β) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 

καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων, για τις τρίτεκνες οικογένειες με ένα 

(1) προστατευόμενο ή άνεργο (άγαμα έως 26 ετών ) τέκνο ως εισοδηματικό κριτήριο 

το ποσό των 26.000€.  

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

προκειμένου να θέσει ερωτήσεις για το θέμα και στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. 

Δημήτριο Ταπαζίδη για να εκφράσει τις απόψεις του για το θέμα, όπως αναλυτικά 

αναφέρονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω, τη με αριθμ. 

πρωτ. 19636/5.11.2018 αίτηση του Συλλόγου γονέων τριών τέκνων επαρχίας 

Έδεσσας «Οι τρεις Ιεράρχες», την αριθμ. 84/2016 απόφαση Δ.Σ.  καθώς και τις 

διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4368/21.2.2016   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

Τη συμπλήρωση της αριθμ. 84/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με 

θέμα «Μείωση δημοτικών τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες» προσθέτοντας τα 

παρακάτω μέτρα σχετικά με τα εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των τρίτεκνων 

οικογενειών, και πιο συγκεκριμένα: 

α) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 

καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων, για τις τρίτεκνες οικογένειες με 

δύο (2) προστατευόμενα ή άνεργα (άγαμα έως 26 ετών ) τέκνα  ως εισοδηματικό 

κριτήριο το ποσό των 30.500€.  

β) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 

καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτουμένων χώρων, για τις τρίτεκνες οικογένειες με ένα 

(1) προστατευόμενο ή άνεργο (άγαμα έως 26 ετών ) τέκνο ως εισοδηματικό κριτήριο 

το ποσό των 26.000€.  
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό  353/2018 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασμα  

Έδεσσα  28.11.2018 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας Δημήτριος,  Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης 

Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – 

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,    Ρυσάφης Αντώνιος, Σαμλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

Δημήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τμήμα Διοικητικό Οικονομικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταμένη τμήματος προσόδων & ακίνητης περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάμενο τμήματος διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών Δ.Ε. 

Βεγορίτιδας κ. Χ. Προμογιάννη 

- Προϊσταμένη Δ/κών& Οικονομικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Προϊστάμενο Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, Πολιτισμού & 

Νέας γενιάς κ. Α. Δήμτση  

- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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