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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 
 

ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ  

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2022 

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 375/2022    
 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 
2. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ  ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ.  

 
Σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε δια ζώσης 

και με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας στο Δημοτικό 
Κατάστημα Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση με αριθ. πρωτ. 16.381/9-12-
2022 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), σε 
συνδυασμό με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ Α΄136), 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 συμμετείχαν τα πέντε (5) από τα (7) 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος - Πρόεδρος 
2. Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος, 

3. Ευάγγελος Θωμάς -Τακτ. Μέλος, 
4. Αναστασία Ιατρίδου- Βλαδίκα-Τακτ. 

Μέλος, 
5. Ιωάννης Μουράτογλου -Τακτ. Μέλος. 

1. Ιωάννης Χατζόγλου -Τακτ. Μέλος, 
2.Αντώνιος Ρυσάφης - Τακτ. Μέλος. 

 

          Τα μέλη κ.κ.  Ιωάννης Μουράτογλου και Ευάγγελος Θωμάς συμμετείχαν στη 
συνεδρίαση με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη της 
Οικονομικής συμμετείχαν δια ζώσης στη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα 

Έδεσσας. 
        Επιπλέον στη συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των 
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη 

περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν 
συμμετείχε κανένας. 

        Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος του 
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.   
        Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι 

ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία πρότεινε να συζητηθούν σήμερα 
ως κατεπείγοντα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 

(ΦΕΚ Α' 133), τα παρακάτω θέματα:  
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1.Έγκριση Προμήθειας Τροφίμων, Γάλακτος και Ειδών Παντοπωλείου για δύο 
(02) έτη για τις ανάγκες του Δήμου Έδεσσας και των Νομικών του Προσώπων. 

2.Έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 

εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Ριζαρίου». 
3.Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης και ανάθεση της σύμβασης «Παροχή 

Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή κατά την υλοποίηση του 
Υποέργου 2 με τίτλο “Λειτουργική αναβάθμιση του διατηρητέου βιομηχανικού 
συγκροτήματος του Κανναβουργείου και επανάχρηση του ως εστία πολιτιστικής και 

τουριστικής δραστηριότητας”». 
4.Τροποποίηση των αριθ. 359, 360, 361 και 362 έτους 2022 αποφάσεων 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Έδεσσας. 
5.Έκτακτη επιχορήγηση στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για κάλυψη 

αναγκών θέρμανσης. 
 Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις 

διατάξεις του ανωτέρω άρθρου, 
Αποφασίζει ομόφωνα 

κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ Α' 133), και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 

         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είχε γνωστοποιήσει 
ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16188/6-12-2022 
εισήγηση του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα 

ακόλουθα: 
          Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του , που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθμού  των μελών του , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 
4368/21-2-2016,  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.  
         Το Δημοτικό Συμβούλιο με τις υπ΄αριθμ. 84/2016,353/2018 αποφάσεις του, 
αποφάσισε  την μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού 
καθώς και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες , δεν έχει όμως  
λάβει απόφαση  για μείωση των δημοτικών φόρων ή  τελών για τους απόρους και τους 
μακροχρόνια άνεργους .  
       Για την απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για την παραπάνω ομάδα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά  πρέπει να είναι τα παρακάτω  
1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
2) Να είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ ή να είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 
3)Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούμενου ή  βεβαίωση περί ένταξης στα προγράμματα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου (χορηγείται από την Κοινωνική Υπηρεσία). 

4) Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) 
στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η συγκατοίκηση με 
αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. 
5)  Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας. 
6)  Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή) 
7)  Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας. 
      Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 
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          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 16188/6-12-2022 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, την αριθ. 353/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 
87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως  τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 

Αποφασίζει ομόφωνα 

          Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για  μείωση κατά  50% 
του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για τους απόρους και τους μακροχρόνια άνεργους .  

          Για την εν λόγω μείωση κατά 50%  από τα δημοτικά τέλη για την παραπάνω 
ομάδα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  πρέπει να είναι τα παρακάτω  

1) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
2) Να είναι ωφελούμενοι του ΚΕΑ ή να είναι εγγεγραμμένοι στα προγράμματα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. 

3)Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούμενου ή  βεβαίωση περί ένταξης στα 
προγράμματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Δήμου (χορηγείται από την Κοινωνική 

Υπηρεσία). 
4) Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού 

παρόχου ) στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή σε όποιο όνομα αποδεικνύεται η 

συγκατοίκηση με αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο. 
5)  Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας. 
6)  Έντυπο Ε9 (του ακινήτου που θα γίνει η απαλλαγή) 

7)  Αντίγραφο ηλεκτρονικού μισθωτηρίου σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 375/2022 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:40 π.μ. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 
 

Ακριβές Απόσπασμα 

Έδεσσα 16-12-2022 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ 

 

 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
Μιχαήλ Σαμλίδης, Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα, 

Ευάγγελος Θωμάς, Ιωάννης Μουράτογλου. 
 

 
 

 
 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  
-Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου. 
-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας κα Μήτσου Μαρία. 

 
 
 

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:  
- Προϊσταμένη Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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- Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου. 


