
 1 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 5ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  45/2015      

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

2. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕ∆Ε ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 23 ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 

7 ¨ΕΣΟ∆Α – ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΟΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ¨ ΤΟΥ Ν. 2307/95 

 

 Σήµερα Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015 και ώρα 18.30΄ το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο συνήλθε σε ειδική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 4.374/20-2-2015 

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

στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε 

νόµιµα, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 

Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν 

παρόντα τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 18 Πέτκος Χρήστος  
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5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

7 ∆ασκάλου Χρήστος  21 Σόντρας Ιωάννης  

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 22 Ταµβίσκου Ευτυχία  

9 ∆ίου Αναστάσιος 23 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  24 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 25 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  26 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος   

14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος   

 

       ΑΠΩΝ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

αν και κλήθηκε νόµιµα 

 Χατζόγλου Ιωάννης   

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Καρυδιάς κ. Πέτρος Πασιαλής για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 

ηµερήσια διάταξη και αφορούν την αντίστοιχη κοινότητα.  

Απουσίασε ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Γαλανός Πέτρος, αν και κλήθηκε 

νόµιµα.  

Απόντες Πρόεδροι Τ.Κ., αν και κλήθηκαν νόµιµα: 1.Άρνισσας κ. Κυριάκος 

Χατζηγεωργούδης, 2.Περαίας κ. Θεµιστοκλής Καρυδόπουλος.  

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη 

συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος 

του ∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να 

συζητούν τα θέµατα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το 

λόγο στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. ∆ηµήτριο Ταπαζίδη, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 
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Πριν 10 µέρες ήρθαν τα ειδοποιητήρια για το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας. 

Όπως γνωρίζετε σύµφωνα µε τη νοµοθεσία όταν είναι κάτω από 0,88€ ανά 

αποδέκτη δεν αποστέλλονται. Πάνω από 0,88€ αποστέλλονται. Εµείς ως ∆ήµος 

αποστείλαµε  4.660 ειδοποιητήρια µε προσδοκώµενο έσοδο γύρω στα 92.443,00€. 

Ξέρετε πόσο είναι το κόστος διαχείρισης; 0,65€ ανά φάκελο κι επειδή εγώ δεν έχω 

περιουσία, µου ήρθε  για 1,03€ που έχω να πληρώσω τέλος ακίνητης περιουσίας και 

1,01€ που έχει να πληρώσει ο αδερφός µου, επιστολή µε κόστος για το ∆ήµο 0,65€ 

για φάκελο και ταχυδροµικά βάλε χαρτί βάλε εργατοώρες δηλ. περνάει το έσοδο του 

∆ήµου το έξοδο. Μπορούµε να το αλλάξουµε από µόνοι µας; Μπορούµε να µην 

στέλνουµε πάνω από το 0,88€; Όχι, πρέπει να στέλνουµε. Συνεπώς κ. ∆ήµαρχε εσείς 

που πηγαίνετε στα συνέδρια της ΚΕ∆Ε, πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστηµα, πρέπει 

να γίνει µια παρέµβαση έτσι ώστε αν δεν περνάει τα 3-3,5 € να µην αποστέλλεται. 

∆εν µπορεί να έχει µια υπηρεσία λειτουργικό κόστος διαχείρισης πάνω από το 5% και 

επιπλέον να δοθεί η δυνατότητα να πληρώνουν οι πολίτες µέσω e-banking, µέσω 

τραπεζικού λογαριασµού για να αποσυµφορηθεί η ταµειακή υπηρεσία του ∆ήµου.   

Προτείνω να φύγει ως πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για αλλαγή του 

θεσµικού πλαισίου. Όταν κάτι θεωρούµε ότι δεν είναι σωστό, έχουµε την ευθύνη να 

προτείνουµε στο Υπ. Εσωτερικών ή στο Υπ. Οικονοµικών να το αλλάξει.    

Μετά τα παραπάνω ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ανέφερε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την παρ. 23 του άρθρου 7 ¨Έσοδα – Φορολογία Ο.Τ.Α. πρώτου 

βαθµού¨ του Ν. 2307/95 «Για οφειλές του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), που 

προέρχονται από µη ηλεκτροδοτούµενα ακίνητα ποσού κάτω των τριακοσίων (300) 

δραχµών, δεν συντάσσονται φορολογικοί κατάλογοι». Το ποσό των 300 δραχµών 

αντιστοιχεί σε 0,88€. Προτείνεται το ποσό αυτό να τροποποιηθεί και να ορισθεί σε 

3,5€, για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Ταπαζίδης. 

Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

αποφασίσει σχετικά. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω καθώς και τις 

διατάξεις των άρθρων 93 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

 Προτείνει προς το συνέδριο της ΚΕ∆Ε να προχωρήσει στις απαραίτητες 

ενέργειες προκειµένου να τροποποιηθεί η παρ. 23 του άρθρου 7 ¨Έσοδα – 

Φορολογία Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού¨ του Ν. 2307/95 και να αντικατασταθεί το ποσό 
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των 0,88€ σε 3,5€, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της 

παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  45/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  18/3/2015 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, 

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Γραφείο ∆ηµάρχου κ. Αρ. Βλαδίκα 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

 - ∆ήµαρχο κ. ∆. Γιάννου 


