
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 182/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Η ΜΗ 
ΤΩΝ  ΤΕΛΩΝ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ  -  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  Κ.ΛΠ.  ΓΙΑ  ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

Σήμερα Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 10:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  14226/6-8-2018  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, 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 ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2.  Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος,
5. Χρήστος Πέτκος Τακτικό μέλος,
6. Ιωάννης Χατζόγλου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει  
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Σύνταξη σχεδίου 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. 
έτους 2018.

2. Λήψη απόφασης για καταβολή ή μη αποζημίωσης λόγω πτώσης κλαδιού σε 
σταθμευμένο όχημα.
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3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και κατάρτιση των όρων δημοπράτησης 
για την εκτέλεση της Προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2018 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2020».

4. Λήψη  απόφασης  επί  της  ένστασης  της  εταιρείας  ALMO ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ  ΙΚΕ  κατά  της  αριθ.  158/2018  απόφασης  της 
Οικονομικής Επιτροπής.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε 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 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
          Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της  Οικονομικής  Επιτροπής,  την  αριθ.  πρωτ.  14032/1-8-2018  εισήγηση  του 
Τμήματος  Εσόδων  κι  Ακίνητης  Περιουσίας  του  Δήμου,  η  οποία  αναφέρει  τα 
ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ.3 του άρθρου 65 του Ν.3852/10 ,την περίπτωση ζ  
της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10,  καθώς  τις διατάξεις του 24-9/20-10-1958  
Β.Δ/τος. που  μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν με  τις διατάξεις  του  Ν.1080/80 ,  
Ν.1828/89, Ν.  1900/1990, Ν. 4257/2014, Ν.4483/2017.

Επίσης   κατά  τα  νομολογηθέντα  του  ΣτΕ,  οι  ρυθμίσεις  που  αφορούν  στη  
διαδικασία έκδοσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων από τα οικεία συμβούλια,  
διακρίνονται  από  τις  αποφάσεις  κανονιστικού  περιεχομένου  που  προβλέπονται  σε  
ειδικές  διατάξεις  νόμων  και  αφορούν  περιπτώσεις  επιβολής  φόρων,  τελών  και  
δικαιωμάτων. 

Επιφυλάσσει διακριτική ευχέρεια στους ΟΤΑ για την επιβολή, δι΄ αποφάσεως του  
οικείου  δημοτικού/κοινοτικού  συμβουλίου,  τελών,  εισφορών  και  δικαιωμάτων,  
εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τους ανωτέρω όπως καθορίσουν το ύψος του τέλους, ή της  
εισφοράς, τους υπόχρεους στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια .

 Η  επιβολή  φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών  υπέρ  δήμων  και  
κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ του νόμου αρμοδιότητάς τους, δεν εμπίπτει στο  
ρυθμιστικό  πεδίο  των  τοπικών  κανονιστικών  αποφάσεων  που  εκδίδονται  βάσει  του  
άρθρου 79 του ΚΔΚ. Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί  
θεμάτων για τα οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση,  
με  την  οποία  θέτει  κανόνες  ή  όρους  και  προϋποθέσεις  για  τη  ρύθμισή  τους  (πχ.  
προσδιορισμός  και  λειτουργία  των  χώρων  στάθμευσης  των  οχημάτων,  καθορισμός  
κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήματος ύδρευσης), απαιτείται  η έκδοση δύο  
διακριτών  αποφάσεων:  ειδικότερα,  η  μία  απόφαση  θα  αφορά  τους  όρους  και  τις  
προϋποθέσεις  του υπό ρύθμιση  θέματος  (σύμφωνα με  τη διαδικασία  του άρθρου 79  
ΚΔΚ), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ. 

 Σύμφωνα με την ίδια πάντα εγκύκλιο, οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με  
την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνονται αποκλειστικά από  
το  οικείο  δημοτικό/κοινοτικό  συμβούλιο,  το  οποίο  αποτελεί  το  κυρίαρχο  όργανο  του  
δήμου/κοινότητας και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής του επικράτειας  
(Επιφυλάσσεται ωστόσο στα οικεία δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια διακριτική ευχέρεια  
ως προς την επιβολή διαφοροποιημένων τελών σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων, υπό  
την προϋπόθεση ότι  οι  σχετικές  αποφάσεις  θα πρέπει  να αιτιολογούνται  ειδικώς  με  
επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση, οι οποίες  
συσχετίζονται προς την οικεία ανταποδοτικότητα).
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Ως εκ τούτου και κατά την έννοια των προδιαληφθησών σκέψεων, οι διατάξεις  
του  άρθρου  79  του  ΚΔΚ,  οι  οποίες  προβλέπουν  ιδιαίτερη  διαδικασία  έκδοσης  των  
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων (γνώμη τοπικού συμβουλίου εάν  αφορά το τοπικό  
διαμέρισμα και διαβούλευση με τοπικούς φορείς), δεν εφαρμόζονται για την έκδοση των  
αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

 Με  την  υπ΄αριθμ.  202/2016  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  είχαν  
αποφασισθεί τα εξής:

 Α.  Τη  μη  αναπροσαρμογή  του  τέλους  χρήσης  πεζοδρομίων  -  κοινοχρήστων  
χώρων κ.λπ. για κάθε περίπτωση, δηλαδή παραμένει όπως έχει επιβληθεί με την αριθμ.  
268/2015  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  το  έτος  2016  και  αναλυτικά  
περιγράφεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, έως την έκδοση νεότερης απόφασης  
Δημοτικού Συμβουλίου.

Β. Την επιβολή τέλους χρήσης  στις Τράπεζες που κάνουν χρήση κοινόχρηστου  
χώρου τοποθετώντας Αυτόματα Μηχανήματα Ανάληψης Χρημάτων (ΑΤΜ) στο ποσό των  
πεντακοσίων ευρώ για κάθε ΑΤΜ, ανά έτος (500€/ΑΤΜ/έτος), έως την έκδοση νεότερης 
απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ.  Τη μη επιβολή τέλους στα  καταστήματα – πλυντήρια  - λιπαντήρα, υπόγειες  
αποθήκες,  εργοτάξια,  συνεργεία αυτ/των, σταθμοί  αυτ/των – μοτοσικλετών Δημόσιας  
Χρήσης κ.λπ. όταν κάνουν χρήση του κοινόχρηστου χώρου  - πεζοδρομίου για την είσοδο  
– έξοδο των οχημάτων έστω και αν η χρήση αυτή είναι στιγμιαία.

 Επίσης θα πρέπει
 1)  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 137/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  

να ορισθεί τέλος στάσιμου εμπορίου για επαγγελματίες εμπόρους στην περιοχή  
καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας  και συγκεκριμένα στην είσοδο του πάρκινγκ των  
Καταρρακτών διατάσεων 3 μ ( πρόσοψη ) χ 2 = 6 τ.μ.  και

 2) σύμφωνα με το άρθρο 55 του Ν. 4483/31-07-2017 το Δημοτικό Συμβούλιο  
πρέπει να καθορίσει με απόφασή του το ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και  
αποθήκευσης των αντικειμένων που αφαιρούνται από την αυθαίρετη χρήση  
κοινόχρηστου χώρου , που διαπιστώνεται από τις Αστυνομικές Αρχές μετά από  
διενέργεια αυτοψίας , κατόπιν η Αστυνομική Αρχή ενημερώνει εγγράφως τον παραβάτη  
και του επιδίδει εντολή να άρει την αυθαίρετη  κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου  
αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά  
(7) ημέρες από την επομένη της επίδοσης, αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί τα εν λόγω  
αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου, τα αντικείμενα που  
αφαιρούνται  καταγράφονται ,απομακρύνονται και αποθηκεύονται από συνεργείο του  
Δήμου  και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί  το ειδικό πρόστιμο για  
τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης .
          Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής 
να αποφασίσουν σχετικά.
          Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την  αριθ. πρωτ. 14032/1-8-2018 εισήγηση 
του Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
         Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο,  ενόψει  της  σύνταξης  του 
προϋπολογισμού του Δήμου:

α) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, τέλους στάσιμου εμπορίου για 
κάθε επαγγελματία παραγωγό στην περιοχή Καταρρακτών της πόλης της Έδεσσας, 
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δυνάμει της αριθ. 137/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ποσού πεντακοσίων 
(500,00€) ανά έτος.

β) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, ειδικού προστίμου για τα έξοδα 
μεταφοράς και αποθήκευσης των αντικειμένων που αφαιρούνται από την αυθαίρετη 
χρήση κοινόχρηστου χώρου, που διαπιστώνεται από τις Αστυνομικές Αρχές μετά από 
διενέργεια αυτοψίας, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150,00€) ευρώ.

γ) Την επιβολή,  για το οικονομικό έτος 2019, τέλους εξόδων μεταφοράς  των 
αντικειμένων που αφαιρούνται  από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα 
οποία ορίζονται στα τριάντα (30,00€) ευρώ την ώρα. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το 
όχημα του Δήμου που θα μεταφέρει τα αντικείμενα μαζί με τον οδηγό κι έναν εργάτη 
υπάλληλο του Δήμου.

δ) Την επιβολή, για το οικονομικό έτος 2019, τέλους εξόδων αποθήκευσης των 
αντικειμένων που αφαιρούνται  από την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου, τα 
οποία ορίζονται στα τριάντα (30,00€) ευρώ τον μήνα. 

ε) τη μη αναπροσαρμογή των λοιπών τελών πεζοδρομίων – κοινόχρηστων χώρων 
κ.λπ.  για  κάθε  περίπτωση  που  αναφέρονται  στην  αριθ.  202/2016 απόφαση  του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για το οικονομικό έτος 2019.                              

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
11:30 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 182/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 16-8-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Χρήστος 
Δασκάλου,  Γεώργιος  Κούκος,  Ιωάννης  Χατζόγλου 
(Αναπλ. μέλος).

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Προϊσταμένη Τμήματος Προσόδων & Ακίνητης Περιουσίας.
-Δ/νση Διοικητικών & Οικ/κών Υηρεσιών.
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών.
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