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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
 

 ∆ΗΜΟΣ Ε∆ΕΣΣΑΣ   

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9ης  ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ 

ΣΤΙΣ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :  84/2016      

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 

11. ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 11 Απριλίου 2016 και ώρα 18.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συνήλθε 

σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 7.028/7.4.2016 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 21 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 12 Πασχάλης Αλέξανδρος 

2 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 13 Πέτκος Χρήστος  

3 Βερικούκης Χρήστος  14 Σαµλίδης Μιχαήλ 

4 Γιώγας ∆ηµήτριος  15 Σόντρας Ιωάννης  

5 ∆ασκάλου Χρήστος  16 Ταµβίσκου Ευτυχία  

6 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 17 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

7 Ζδρου Αικατερίνη  18 Τσιβόγλου Χρήστος  
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8 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 19 Φουνταλής Μιχαήλ  

9 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  20 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

10 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 21 Χατζόγλου Ιωάννης 

11 Μουράτογλου Ιωάννης   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 4 Κούκος Γεώργιος 

2 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 5 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 ∆ίου Αναστάσιος 6 Ρυσάφης Αντώνιος 

Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 21ου θέµατος. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας και οι 

Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων για τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην ηµερήσια 

διάταξη και αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους και παραβρέθηκε µόνο ο Πρόεδρος 

της Τ.Κ. Παναγίτσας κ. Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

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 της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των 

µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 7.4.2016 εισήγηση του Τµήµατος εσόδων & 

περιουσίας, η οποία έχει ως εξής: 

«Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/21-2-2016, µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού 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. 4320/2016 ( Α 29) όπως 
εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου.  
 Ο Σύλλογος γονέων τριών τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι τρεις ιεράρχες»  µε το 
υπ’ αριθ.  6/9-3-2016 έγγραφό του, ζητά τη λήψη µέτρων υπέρ των τρίτεκνων 
οικογενειών, και συγκεκριµένα τα παρακάτω  
           1. Να επιβαρύνονται µε καταβολή του πενήντα τοις εκατό ( 50% )των 
δηµοτικών τελών τρίτεκνοι και πολύτεκνοι  ανεξαρτήτως οικογενειακού  εισοδήµατος. 
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 2. Πλήρη απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη να έχουν οι  τρίτεκνες οικογένειες,  
µε οικογενειακό εισόδηµα χαµηλότερο των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ  (25.000 €) . 
            Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, πρωτότυπα ή φωτοαντίγραφά τους, για την 
απόδειξη των παραπάνω θα υποβάλλονται στο δήµο προτείνονται τα παρακάτω : 
1. Αίτηση του δικαιούχου όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνηµµένα. 
2. Έγγραφο ή δικαιολογητικό ή βεβαίωση ή άλλο ισότιµο επίσηµο έγγραφο από 
το οικείο σωµατείο τριτέκνων, το οποίο θα αποδεικνύει την ιδιότητα του αιτούντος ως 
τρίτεκνου. 
3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας στο ∆ήµο µας. 
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης. 
5. Πρόσφατη απόδειξη της  ∆.Ε.Η. στο όνοµα του αιτούντος ή µέλους της 
οικογένειας του.  
6. Συµβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνοµα του αιτούντος ή µέλους της 
οικογένειάς του. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση, να προσκοµίζεται Ε2 της 
φορολογικής δήλωσης του ιδιοκτήτη του περασµένου έτους και  εάν είναι µισθωµένη, 
θεωρηµένο και σε ισχύ από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.  συµβόλαιο στο όνοµα του αιτούντος 
ή µέλους της οικογένειάς του. 
7. Στοιχεία (συµβόλαιο ή σχέδιο µηχανικού) για τα πραγµατικά τ.µ. της 
κατοικίας, εάν αυτά δεν προκύπτουν από τα άλλα δικαιολογητικά και επί πλέον δεν 
υπάρχουν ούτε στο αρχείο της υπηρεσίας µας. 
8. Υπεύθυνη δήλωση από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, εφόσον βέβαια δεν είναι ο 
δικαιούχος – ωφελούµενος, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι συµφωνεί µε την 
µεταβολή των τ.µ. του ακινήτου του στη ∆.Ε.Η. µε «πλασµατικά»  τετραγωνικά, προς 
όφελος του δικαιούχου µισθωτή ή του παραχωρησιούχου χρήσης του ακινήτου του. 
Επίσης θα δηλώνει ότι αναλαµβάνει την υποχρέωση για επανακαθορισµό των 
σωστών τ.µ. στο ∆ήµο µας, σε περίπτωση αλλαγής ενοικιαστή ή παραχωρησιούχου 
χρήσης αλλιώς ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελός του µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις.     
9. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα 
γνωστοποιηθεί άµεσα στο ∆ήµο µας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, µετακόµιση, αλλαγή 
χρήσης ακινήτου κ.λπ.). Εάν αυτό δε γίνει, ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το 
όφελός του µε τις νόµιµες προσαυξήσεις.   
10. Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου οικονοµικού έτους καθώς και το Ε9.  
11. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας. 
12. Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για τη διασφάλιση των 
συµφερόντων του ∆ήµου, σε περίπτωση που κάτι δεν προκύπτει σαφώς από τα 
προηγούµενα ή για περιπτώσεις που δεν µπορούν να προβλεφθούν». 

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 87/2016 οµόφωνη απόφασή της εισηγείται 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη κανονιστικής απόφασης σχετικά µε τη µείωση κατά 50% 

του δηµοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού καθώς και του φόρου 

ηλεκτροδοτούµενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό 

εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εκκαθαρισµένο κατά το προηγούµενο του έτους 

ένταξης οικονοµικό έτος, µικρότερο των 35.000,00€, οι οποίες θα προσκοµίσουν στην 

υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται αναλυτικά στην 

εισήγηση της υπηρεσίας. 
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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  

Τη µείωση κατά 50% του δηµοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού καθώς και 

του φόρου ηλεκτροδοτούµενων χώρων, σε τρίτεκνες οικογένειες µε ετήσιο συνολικό 

οικογενειακό εισόδηµα, πραγµατικό ή τεκµαρτό, εκκαθαρισµένο κατά το προηγούµενο 

του έτους ένταξης οικονοµικό έτος, µικρότερο των 35.000,00€, οι οποίες θα 

προσκοµίσουν στην υπηρεσία τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται 

αναλυτικά στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  84/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  26.4.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου – Βλαδίκα  

Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία,  Λαµπρόπουλος 

Κωνσταντίνος,  Μουράτογλου Ιωάννης, Πασχάλης 

Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταµβίσκου Ευτυχία, Ταπαζίδης  

∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ,  

Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη τµήµατος προσόδων & ακίνητης περιουσίας κα Μ. Μήτσου 

- Προϊστάµενο τµήµατος διοικητικών & οικονοµικών υπηρεσιών ∆.Ε. Βεγορίτιδας 

κ. Χ. Προµογιάννη 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

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

- Προϊστάµενο Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Αθλητισµού, Πολιτισµού & 

Νέας γενιάς κ. Α. ∆ήµτση  

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 
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