
      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 247/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΤΕΛΩΝ  ΣΕ  ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΣΕ  ΕΥΠΑΘΕΙΣ 
ΟΜΑΔΕΣ.

Σήμερα Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00  π.μ.  συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ. 19943/8-11-2018 του Αντιπροέδρου 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 πέντε  (5) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος,
4. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
5. Ιωάννης Χατζόγλου-Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης - Τακτικό μέλος,
2. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτικό μέλος,
3. Γεώργιος Κούκος - Τακτικό μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη 
της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν το θέμα 
της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη της 
Οικονομικής  Επιτροπής  την  αριθ.  πρωτ.  19920/8-11-2018  εισήγηση  του  Τμήματος 
Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, η οποία αναφέρει τα ακόλουθα:
         Ο Σύλλογος γονέων τριών τέκνων Επαρχίας Εδέσσης «Οι τρεις ιεράρχες»  με το υπ’  
αρίθμ.  20/ 04-11-2018 έγγραφό του, ζητά τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων σχετικά με  
τα  εισοδηματικά  κριτήρια  υπέρ  των  τρίτεκνων  οικογενειών,  και  συγκεκριμένα  για  τις  
τρίτεκνες  οικογένειες  με  προστατευόμενα  /  άνεργα  τέκνα  1  ή  2   και   προτείνει  τα  
παρακάτω:
        α)Τρίτεκνη οικογένεια με δύο (2 ) προστατευόμενα ή άνεργα (άγαμα έως 26 ετών )  
τέκνα  30.500 € 

1



       β) Τρίτεκνη οικογένεια με ένα (1 ) προστατευόμενο ή άνεργο (άγαμα έως 26 ετών )  
τέκνο  26.000 € 
       Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 84/2016 απόφασης του αποφάσισε  την  
μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και του  
φόρου ηλεκτροδοτουμένων 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 € .
          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/21-2-2016, με απόφαση του  
Δημοτικού 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.  4320/2015 (  Α 29)  όπως εκάστοτε  αυτοί  ορίζονται  με τις  
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. 
         Σας επισυνάπτω την αίτηση του ανωτέρω συλλόγου που κατέθεσαν  στο Δήμο.
         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. 19920/8-11-2018 εισήγηση του 
Τμήματος Εσόδων κι Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, την αριθ. 84/2016 απόφαση Του 
Δημοτικού Συμβουλίου 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 στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για συμπλήρωση της 
αριθ. 84/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με τα παρακάτω μέτρα σχετικά 
με τα εισοδηματικά κριτήρια υπέρ των τρίτεκνων οικογενειών, και πιο συγκεκριμένα:
α) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και 
του  φόρου  ηλεκτροδοτουμένων  χώρων,  για  τις  τρίτεκνες  οικογένειες  με  δύο  (2) 
προστατευόμενα ή άνεργα (άγαμα έως 26 ετών ) τέκνα  ως εισοδηματικό κριτήριο το 
ποσό των 30.500€. 
β) Τη μείωση κατά  50% του δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού καθώς και 
του  φόρου  ηλεκτροδοτουμένων  χώρων,  για  τις  τρίτεκνες  οικογένειες  με  ένα  (1) 
προστατευόμενο ή άνεργο (άγαμα έως 26 ετών )  τέκνο ως εισοδηματικό κριτήριο το 
ποσό των 26.000€. 

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
09:40 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 247/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 12-11-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

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

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων & Ακίνητης Περιουσίας κα Μήτσου Μαρία.
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