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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Ε∆ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  55/2015      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

10. ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΣΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ∆.Ε. Ε∆ΕΣΣΑΣ 

 

 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  

5 Βερικούκης Χρήστος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 
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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 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη 

των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την αριθµ. 4072/18-2-2015 εισήγηση της 

Ταµειακής Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 

 «Από την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (Ταµείο) προτείνεται προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 174 του Ν. 
3463/2006 (∆.Κ.Κ.) η διαγραφή από τους φορολογικούς καταλόγους του 
∆ήµου που φορολογήθηκαν εκ παραδροµής. Οι διαγραφές αυτές είναι οι εξής: 
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1. Από τους φορολογικούς καταλόγους του τέλους συντήρησης αγροτικής 

οδοποιίας ΠΟΕ του ∆ήµου να διαγραφεί από τον ΚΑ 3219.008, το ποσό 
των 173,90€ διότι τo συγκεκριµένo ποσό  χρεώθηκε εκ παραδροµής. 

2. Από τους φορολογικούς καταλόγους παράνοµης στάθµευσης και ΚΟΚ 
ΠΟΕ, να διαγραφεί από τον ΚΑ 3221.001 το ποσό των 420,00€, διότι το 
συγκεκριµένο ποσό χρεώθηκε εκ παραδροµής. 

3. Από τους φορολογικούς καταλόγους Πρόστιµα για δήλωση 2% ΠΟΕ του 
∆ήµου να διαγραφεί από τον ΚΑ 3221.044 το ποσό των 146,80€, διότι το 
συγκεκριµένο ποσό χρεώθηκε εκ παραδροµής.   

4. Από τους φορολογικούς καταλόγους του τέλους πεζοδροµίων και 
κοινόχρηστων χώρων ΠΟΕ του ∆ήµου να διαγραφεί από τον Κ.Α 
3219.003 το ποσό των 21,26€, διότι το συγκεκριµένο ποσό χρεώθηκε εκ 
παραδροµής. 

5. Από τους φορολογικούς καταλόγους Από λοιπές εισφορές εποικιστικά 
του ∆ήµου να διαγραφεί από τον Κ.Α 3219.009 το ποσό των 21,26€, 
διότι το συγκεκριµένο ποσό χρεώθηκε εκ παραδροµής. 

6. Στην κυρία ∆εληκάρη Ευθυµία του Κωνσταντίνου η υπηρεσία εισηγείται 
την µη πληρωµή των προσαυξήσεων, λόγω ελλιπών στοιχείων διεύθυνσης 
αποστολής των ταµειακών ειδοποιητηρίων µε συνέπεια τη µη έγκαιρη 
ενηµέρωση του οφειλέτη. 

7. Στην κυρία Γκέρτση Αναστασία του Γεωργίου η υπηρεσία εισηγείται την 
µη διαγραφή της οφειλής που ζητά µε την υπ’αριθµ. 18629/17-06-2014 
αίτησή της, διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρα. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και στοιχεία. 

8. Στον κύριο Κυανίδη Μελέτιο του Ευάγγελου η υπηρεσία εισηγείται την 
µη διαγραφή της οφειλής του που ζητά µε την υπ’αριθµ.3703/13-02-
2015 αίτησή του, διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να  εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρα. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και στοιχεία.  

9. Στην εταιρία GMAC LEASE BV η υπηρεσία εισηγείται την µη διαγραφή 
της οφειλής της που ζητά µε την υπ’αριθµ.3631/12-02-2015 αίτησή της, 
διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρ. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και 
στοιχεία.γ)Σύµφωνα µε την παρ.11 του αρ.34 του ν.2696/1999 «Ως 
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παραβάτης των διατάξεων για τη στάθµευση, του παρόντος Κώδικα, 
λογίζεται ο οδηγός του οχήµατος που καταλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω και 
σε περίπτωση απουσίας του οδηγού ο κάτοχος αυτού.  

10. Στην εταιρία ΦΙΑΤ ΚΡΕΝΤΙΤ ΕΛΛΑΣ Α.Ε η υπηρεσία εισηγείται την µη 
διαγραφή της οφειλής της που ζητά µε την υπ’αριθµ.24800/11-08-2014 
αίτησή της, διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρα. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και στοιχεία. 
γ)Σύµφωνα µε την παρ.11 του αρ.34 του ν.2696/1999 «Ως παραβάτης 
των διατάξεων για τη στάθµευση, του παρόντος Κώδικα, λογίζεται ο 
οδηγός του οχήµατος που καταλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω και σε 
περίπτωση απουσίας του οδηγού ο κάτοχος αυτού. 

11. Στον κύριο Καραµπινέση Θωµά του Γεωργίου η υπηρεσία εισηγείται την 
µη διαγραφή της οφειλής του που ζητά µε την υπ’αριθµ.23631/31-07-
2014 αίτησή του, διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να  εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρα. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και στοιχεία. 
γ)Σύµφωνα µε την παρ.11 του αρ.34 του ν.2696/1999 «Ως παραβάτης 
των διατάξεων για τη στάθµευση, του παρόντος Κώδικα, λογίζεται ο 
οδηγός του οχήµατος που καταλαµβάνεται επ’ αυτοφώρω και σε 
περίπτωση απουσίας του οδηγού ο κάτοχος αυτού. 

12. Στον κύριο Χασιλίδη Γεώργιο του Παύλου η υπηρεσία εισηγείται την µη 
διαγραφή της οφειλής του που ζητά µε την υπ’αριθµ.3712/13-02-2015 
αίτησή του, διότι α)Σύµφωνα µε την 
παρ.2 εδ.1 του αρ.104 του Ν. 2696/1999 ο παραβάτης έχει το δικαίωµα 
να εµφανισθεί εντός προθεσµίας τριών ηµερών από την βεβαίωση της 
παράβασης προκειµένου να προβάλλει τις αντιρρήσεις του, β)Επίσης 
σύµφωνα µε την παρα. 2 εδ.2 του αρ.104 του ιδίου νόµου η απόφαση µε 
την οποία γίνονται δεκτές οι αντιρρήσεις απαιτείται να είναι πλήρως 
αιτιολογηµένη µε αναφορά σε συγκείµενα περιστατικά και στοιχεία». 
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 & 174 του Ν.3463/2006 και 65 του Ν. 3852/2010  

Αποφασίζει οµόφωνα 

Για τους λόγους που εκτίθενται στο σκεπτικό της παρούσας  
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Α. Να διαγραφούν από τους φορολογικούς καταλόγους της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Έδεσσας ∆ήµου Έδεσσας τα παραπάνω ποσά, όπως περιγράφονται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

Β. Να µη διαγραφούν από τους φορολογικούς καταλόγους της ∆ηµοτικής 

Ενότητας Έδεσσας ∆ήµου Έδεσσας τα υπόλοιπα ποσά, όπως περιγράφονται στην 

εισήγηση της υπηρεσίας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  55/2015 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  6/3/2015 

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:  

- ∆ηµοτική Ταµία κα Μ. Μισσελή 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 

- Πρ/νη Τµήµατος Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών κα Μ. 

Καλούση 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 
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