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Σήμερα Τρίτη 12 Μαρτίου 2019 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. 4027/7.3.2019 (Ορθή επανάληψη 8.3.2019)
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 22 από τα 27 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1

Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος)

12

Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος

2

Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος)

13

Μουράτογλου Ιωάννης

3

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα

14

Πασχάλης Αλέξανδρος

4

Βερικούκης Χρήστος

15

Πέτκος Χρήστος

5

Γιώγας Δημήτριος

16

Ρυσάφης Αντώνιος

6

Δασκάλου Χρήστος

17

Σαμλίδης Μιχαήλ

1

ΑΔΑ: ΨΨ3ΙΩΡΠ-ΕΧΧ

7

Δημητριάδης Βασίλειος

18

Σόντρας Ιωάννης

8

Δίου Αναστάσιος

19

Ταμβίσκου Ευτυχία

9

Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία

20

Ταπαζίδης Δημήτριος

10

Κατσάρα – Βλάχου Μαρία

21

Τσιβόγλου Χρήστος

11

Κούκος Γεώργιος

22

Χατζόγλου Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
αν και κλήθηκαν νόμιμα
1

Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας)

4

Φουνταλής Μιχαήλ

2

Ζδρου Αικατερίνη

5

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ

3

Μάρκου Διονύσιος
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αικατερίνη Ζδρου προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη

συζήτηση του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα

Ελισάβετ Φράγκου-Κυανίδου προσήλθε στη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 22ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.

Ιωάννης Μουράτογλου αποχώρησε από τη

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα εξήλθε της αίθουσας
κατά τη συζήτηση του 3ου και 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χρήστος Τσιβόγλου εξήλθε της αίθουσας κατά τη
συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Έδεσσας κ. Πέτρος Γαλανός για τα θέματα που περιλαμβάνονται
στην ημερήσια διάταξη και αφορούν την κοινότητά του.
Επίσης, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Τοπικών
Κοινοτήτων για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη και αφορούν τις
αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παναγίτσας κ.
Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι Πρόεδροι των παρακάτω Τοπικών
Κοινοτήτων:
α. Αγ. Αθανασίου κ. Βασίλειος Νάντσης
β. Πλατάνης κ. Πέτρος Πασλαμούσκας
γ. Σωτήρας κ. Αθανάσιος Μπογόιτσης
Ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
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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.
Συζητήθηκαν τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης 1.«Έγκριση συζήτησης
θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης» και 2.«3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικον.
έτους 2019», στη συνέχεια προτάχθηκαν τα

θέματα της ημερήσιας διάταξης με την

ακόλουθη σειρά 6ο έως 16ο, 37ο και 22ο στη συνέχεια συζητήθηκαν τα θέματα εκτός
ημερήσιας διάταξης 3.«Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών αποκομιδής
απορριμμάτων και οδοκαθαρισμού», 4.«Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για το έργο
CINECULTURE», 5.«Χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της
προμήθειας με φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες των εργατοτεχνικού προσωπικού του
Δήμου Έδεσσας στα πλαίσια της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια τροφίμων των
Νομικών Προσώπων του Δήμου Έδεσσας (ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Ε. και ΕΥ ΖΗΝ) καθώς και προμήθεια
φρέσκου παστεριωμένου γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Έδεσσας»»,
6.«Εξειδίκευση πίστωσης για κάλυψη εξόδων κηδείας» και 7.«Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου
αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της με αριθμ. οικ.2/6748/ΔΑΓΚ/24-01-2019
(ΦΕΚ Β΄ 104) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών που αφορά στον
καθορισμό λειτουργίας τραπεζικών λογαριασμών και τον ταμειακό προγραμματισμό
των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παραγ. 10 άρθρο 69 α του Ν.
4270/2014 όπως ισχύει» και στη συνέχεια συζητήθηκαν τα υπόλοιπα θέματα της
ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2429/13.2.2019 πρακτικό της
Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών, το οποίο διαβιβάστηκε στο
Δημοτικό Συμβούλιο με το αριθμ. πρωτ. 2766/19.2.2019 έγγραφο και έχει ως εξής:

«Στη Έδεσσα σήμερα στις 11/02/2019 και ώρα 10:00 συνήλθε σε συνεδρίαση που έγινε
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας η Επιτροπή Συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών του Δήμου Έδεσσας που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 41/2019 Απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας που αποτελείται από τους:
1. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ, πρόεδρος επιτροπής
2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ, δημοτικός σύμβουλος και
3. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΠΕΤΣΙΝΑΡΗ , δημότισσα
Γραμματέας της επιτροπής ορίστηκε ο δημοτικός υπάλληλος Βασίλειος Μπαντής .
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Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας, δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση όλα τα
μέλη της επιτροπής και ο γραμματέας της, ο Πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να συζητήσει τα
αιτήματα συμβιβασμού που υπέβαλαν νομίμως οι α) ΝΗΣΙΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κάτοικος Έδεσσας, ιδιοκτήτης επιχείρησης (καφετερίας) επί την συμβολή των
οδών Δημοκρατίας 24 και Δ. Ρίζου στην Έδεσσα, β) ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΤΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ κάτοικος Έδεσσας ιδιοκτήτης επιχείρησης πώλησης ελαστικών και
βουλκανιζατέρ, και γ) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΥ κάτοικος Έδεσσας
ιδιοκτήτης επιχείρησης (καφετέριας) επι της οδού Ι. Βλάχου που προσκλήθηκαν με το αριθ.
1927/06-02-2019 έγγραφο του Προέδρου και παρέστησαν κατά τη συνεδρίαση.
Α)Με την υπ’ αριθμ. 22980/09-10-2017 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας επιβλήθηκε σε
βάρος του ΝΗΣΙΑΓΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ιδιοκτήτη του καταστήματος
που βρίσκεται στην συμβολή των οδών Δημοκρατίας 24 και Δ. Ρίζου τέλος χρήσης
κοινόχρηστων χώρων 1.202,88€ και πρόστιμο 1.202,88€, δηλαδή σύνολο 2.405,76€.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να λυθεί η διαφορά
με συμβιβασμό από την επιτροπή του Άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι του έχει
χορηγηθεί άδεια χρήσης πεζοδρομίου (89,81 τ.μ) από τον Δήμο Έδεσσας για το έτος 2017
(αριθμός αδείας 16501/31-07-2017) και ότι έχει καταβάλει το αναλογούν τέλος των 2253,14€.
Επίσης ο αιτών ανέφερε ότι η υπ αριθ. 1020/12522/6-β βεβαίωση παράβασης του
Αστυνομικού Τμήματος Έδεσσας στην οποία αναφέρεται ότι ο ανωτέρω κατελήφθη στις
28/07/2017 και περί ώρα 16,10 να λειτουργεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
ιδιοκτησίας του έχοντας αναπτύξει στον εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο αυτού 128 καθίσματα
αντί των προβλεπόμενων 22 τροποποιώντας τους όρους λειτουργίας του καταστήματος και
βάσει της οποίας του επιβλήθηκε το ανωτέρω πρόστιμο, του επιδόθηκε εκπρόθεσμά χάνοντας
το δικαίωμα της επιβολής ένστασης.
Στην παραπάνω βεβαίωση παράβασης ο αιτών ανέφερε ότι θα έπρεπε να αναγράφεται η
ακριβής κατάληψη κοινόχρηστου χώρου σε τετραγωνικά μέτρα και όχι απλά σε αριθμό
καθισμάτων, ώστε να μπορεί να του επιβληθεί το αναλογούν πρόστιμο.
Βάσει του γεγονότος αυτού ο αιτών ισχυρίστηκε ότι θα διαγραφόταν η ανωτέρω
βεβαίωση παράβασης εάν προλάβαινε τις ημερομηνίες υποβολής ένστασης.
Κατόπιν των ανωτέρων η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας για την λήψη σχετικής
απόφασης. Ωστόσο το Δ.Σ Έδεσσας με υπ’ αριθ. 9050/28-01-2019 έγγραφο μας απάντησε ότι
δεν προέβη σε λήψη απόφασης καθώς δεν περιέχει κάποια πρόταση εκ μέρους της επιτροπής.
Κατόπιν η επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών συνεδρίασε εκ
νέου στις 11-02-2019 για επανεξέταση του θέματος κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ο
αιτών ισχυρίστηκε ότι βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία και ως εκ τούτου αδυνατεί να
πληρώσει το επιβληθεί τέλος και πρόστιμο.
Β) Με τον αριθ. 79/2009 χρηματικό κατάλογο επιβλήθηκε σε βάρος του
ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΥ, κάτοικο Έδεσσας και ιδιοκτήτη
καταστήματος πώλησης ελαστικών, εξατμίσεων και βουλκανιζατέρ στο 1ο χλμ ΈδεσσαςΘεσσαλονίκης, τέλος διαφήμισης για τα έτη 2003-2007 το ποσό των 856,48€.
Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να λυθεί η
διαφορά με συμβιβασμό από την επιτροπή του Άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι υπάρχει
αδυναμία πληρωμής εκ μέρους του λόγω ύπαρξης χρεών.
Γ) Με την υπ’ αριθμ. 14213/6-8-2018 Απόφαση Δημάρχου Έδεσσας επιβλήθηκε σε
βάρος του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ιδιοκτήτη του καταστήματος που
βρίσκεται στην οδό Ι.Βλάχου τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων 501,20€ και πρόστιμο
501,20€, δηλαδή σύνολο 1.002,40€.
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Κατά της ανωτέρω πράξης προσέφυγε εμπρόθεσμα ο αιτών ζητώντας να λυθεί η διαφορά
με συμβιβασμό από την επιτροπή του Άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.
Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης κατά την συνεδρίαση της επιτροπής ανέφερε ότι υπάρχει
αδυναμία πληρωμής εκ μέρους του λόγω ύπαρξης χρεών.
Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τα παραπάνω και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Ως προς το αίτημα του κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΗΣΙΑΓΚΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ η
επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του
προσφεύγοντος και μειώνει το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί κατά 70% (842,02€) και η
οφειλή του διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: 2017
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 2.405,76€
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ: 1.202,88€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 1.202,88€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 70% ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ: 842,02€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 1.563,74€
Β) Ως προς το αίτημα του κυρίου ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΚΟΡΤΣΙΝΟΓΛΟΥ του ΕΥΘΥΜΙΟΥ η
επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση κάνει δεκτό το αίτημα συμβιβασμού του
προσφεύγοντος και διαγράφει τις προσαυξήσεις κατά 100% και η οφειλή του διαμορφώνεται ως
εξής:
ΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: 2003-2007
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 1.692,82€
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ: 774,57€
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ: 922,25€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ: 922,25€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 774,57€
Γ) Ως προς το αίτημα του κυρίου ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ η
επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση κάνει δεκτό το αίτημά συμβιβασμού του
προσφεύγοντος και μειώνει το πρόστιμο που του έχει επιβληθεί κατά 70% (350,84€) και η
οφειλή του διαμορφώνεται ως εξής:
ΕΤΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ: 2018
ΣΥΝΟΛΟ ΟΦΕΙΛΗΣ: 1.002,40€
ΚΥΡΙΑ ΟΦΕΙΛΗ: 501,20€
ΠΡΟΣΤΙΜΟ: 501,20€
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 70% ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ: 350,84€
ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ: 651,56€»
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους κ.κ. Αντώνιο
Ρυσάφη,

Ευτυχία

Ταμβίσκου,

Ιωάννη

Μουράτογλου

και

Δημήτριο

Ταπαζίδη,

προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέμα, όπως αναλυτικά αναφέρονται
στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να
αποφασίσει περί της αποδοχής ή μη της ανωτέρω πρότασης της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση, το άρθρο 32 του Ν.
1080/1980 και το με αριθμ. πρωτ. 2429/13.2.2019 πρακτικό της Επιτροπής συμβιβαστικής
επίλυσης φορολογικών διαφορών, το οποίο διαβιβάστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο με το
αριθμ. πρωτ. 2766/19.2.2019 έγγραφο
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται την πρόταση της Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών
διαφορών, όπως αναφέρεται στο με αριθ. πρωτ. 2429/13.2.2019 πρακτικό της.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνιος Ρυσάφης, Ζωγράφα Αρβανιτίδου –
Ιωσηφίδου και Ευτυχία Ταμβίσκου μειοψηφούν με την παραπάνω απόφαση.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 79/2019
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,
Γιώγας Δημήτριος, Δασκάλου Χρήστος, Δημητριάδης
Βασίλειος, Δίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Ακριβές απόσπασμα

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος

Έδεσσα 19.3.2019

Γεώργιος, Λαμπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μουράτογλου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ιωάννης, Παρθενόπουλος Γεώργιος, Πασχάλης
Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος,
Σαμλίδης Μιχαήλ, Σόντρας Ιωάννης, Ταμβίσκου Ευτυχία,
Ταπαζίδης Δημήτριος, Τσιβόγλου Χρήστος,

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Γραμματέα επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών
Β. Μπαντή
Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-

Προϊστάμενη Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Μ. Ρούσκα

-

Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Πρόεδρο επιτροπής Ι. Μουράτογλου
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