ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 27ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2021
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
(ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ & ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 316/2021
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.
277/2021 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ
«ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΤΤΩΝ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ»
Σήμερα Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 μ.μ. συνεδρίασε στο Δημοτικό
Κατάστημα δια ζώσης με τη συμμετοχή μόνο όσων πληρούν τις προϋποθέσεις
εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης,
σε εφαρμογή της με αριθμ. 643/69472/24-9-2021 εγκυκλίου του Υπουργείου
Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας, ύστερα από έγγραφη
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 15.361/5-11-2021 του Προέδρου της, που είχε επιδοθεί σ’
όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77
του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133) 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 συμμετείχαν τα έξι (6) από τα (7)
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Δημήτριος Γιάννου, Δήμαρχος-Πρόεδρος,
1.Ιωάννης Τσεπκεντζής-Τακτ. μέλος.
2.Μιχαήλ Σαμλίδης – Αντιπρόεδρος,
3.Ιωάννης Μουράτογλου-Τακτ. Μέλος,
4. Αναστασία Ιατρίδου-Βλαδίκα-Τακτ. μέλος,
5.Ιωάννης Χατζόγλου-Τακτ. μέλος,
6. Αντώνιος Ρυσάφης Τακτ. Μέλος.
Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη συμμετείχαν στη συνεδρίαση δια ζώσης.
Επιπλέον στην συνεδρίαση κλήθηκαν να συμμετάσχουν οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων του Δήμου που στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται θέματα που
αφορούν τις αντίστοιχες κοινότητές τους, όμως δεν συμμετείχε κανένας.
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Ουρανία Πασιαλή τακτική υπάλληλος του
Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
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Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής κι άρχισαν να συζητούν τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης, τα οποία συζητήθηκαν με την ακόλουθη σειρά: 1ο –
4ο, 25ο, 20ο -24ο, 6ο – 19ο & 5ο.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με το 4ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης γνωστοποίησε ηλεκτρονικά στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
το με αριθ. πρωτ. 15.010/29-10-2021 έγγραφο - ερώτημά του προς τη Νομική
Υπηρεσία του Δήμου και το με αριθμ. πρωτ 15.010/8.11.2021 έγγραφο – απάντηση
της Νομικού Συμβούλου του Δήμου, τα οποία αναφέρουν τα ακόλουθα:
«Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 277/2021 είχε αποφασίσει για την
επιλογή του τρόπου υπολογισμού τέλους άρδευσης στην κοινότητα Βρυτών ενώ με την
303/2021 μεταγενέστερη απόφασή της ζήτησε από την νομική υπηρεσία να προβεί στην
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς προς τον υδρονομέα που ήταν υπεύθυνος για τις
γεωτρήσεις της περιοχής ΟΡΕΙΝΑ της Κοινότητας Βρυτών. Με βάση τα παραπάνω
ζητείται η γνώμη της νομικής υπηρεσίας για το εάν πρέπει να ανακληθεί η 277/2021
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής».
«Με

την

με

αριθμ.

277/2021

απόφαση

της

Οικονομικής

Επιτροπής

αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η χρέωση των αρδευτικών τελών στην Κοινότητα
Βρυττών του Δήμου Έδεσσας για την αρδευτική περίοδο του έτους 2019 για τις
γεωτρήσεις της περιοχής «ΟΡΕΙΝΑ» (Σέστουτ, Μάνουβα, Παντίνα και Κοράδα), να
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ώρες άρδευσης του έτους 2020, καθώς ο αριθμός των
παραγωγών που αρδεύουν από αυτές τις γεωτρήσεις είναι ο ίδιος.
Κατά τη νομική μου άποψη η απόφαση αυτή είναι εσφαλμένη και στερείται
νόμιμης νομικής βάσης διότι ο τίτλος βεβαίωσης που θα στηριχθεί σε αυτή την απόφαση
δεν θα είναι νόμιμος.
Ειδικότερα, στο άρθρο 157 του Δ.Κ.Κ. αναφέρεται ότι τα έσοδα των δήμων και
κοινοτήτων προέρχονται, μεταξύ των άλλων, από φόρους, τέλη, δικαιώματα και
εισφορές. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για ανταποδοτικό τέλος. Ανταποδοτικό
τέλος είναι η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους υπόχρεους έναντι ειδικού
ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στην χρησιμοποίηση ορισμένου
δημοτικού έργου ή υπηρεσίας. Το ύψος του θα πρέπει να είναι κατά βάση ανάλογο του
οφέλους που απολαμβάνει ο υπόχρεος. Ακολούθως, η βεβαίωση εσόδου νοείται η κατά
τους κειμένους νόμους από τις αρμόδιες αρχές ή υπηρεσίες και όργανα των δήμων
εκκαθάριση κάποιας απαιτήσεως των δήμων και ο προσδιορισμός του ποσού αυτής, του
προσώπου του οφειλέτη, του είδους του εσόδου και της αιτίας για την οποία οφείλεται. Ο
ανωτέρω ορισμός αντιστοιχεί στη μορφή βεβαίωσης που περιλαμβάνει την σύνταξη
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βεβαιωτικών καταλόγων. Ο βεβαιωτικός κατάλογος αποτελεί τον «τίτλο είσπραξης» με
βάση τον οποίο εισπράττονται κατά κανόνα τα έσοδα των Δήμων.
Επομένως, η χρέωση των αρδευτικών τελών για την Κοινότητα Βρυττών για την
αρδευτική

περίοδο

του

έτους

2019

για

τις

συγκεκριμένες

γεωτρήσεις,

εάν

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ώρες άρδευσης του έτους 2020 θα οδηγήσει, κατά την
γνώμη μου, σε έναν εσφαλμένο και μη νόμιμο τίτλο είσπραξης.
Γνωρίζετε, επίσης, πως έπειτα από δική μου σχετική γνωμοδότηση εκδόθηκε η με
αριθμ. 303/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία αποφασίστηκε η
υποβολή μηνυτήριας αναφοράς εις βάρος του Ηλία Σακουλίδη, ως υδρονομέα της
περιοχής αυτής. Η απόφαση αυτή δεν επιδρά στη νομιμότητα της με αριθμ. 277/2021
και πρόκειται μία παράλληλη διαδικασία.
Όμως, για τους λόγους που παρέθεσα παραπάνω, συμπερασματικά, θεωρώ πως η
με αριθμ. 277/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής είναι ορθότερο να μην
εκτελεστεί. Όσον αφορά τη δυνατότητα ανάκλησής της, η Διοίκηση δύναται να
ανακαλέσει μία απόφασή της για λόγους νομιμότητας.
Η παρούσα έχει συμβουλευτικό και όχι δεσμευτικό χαρακτήρα».
Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στη Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κα Χρυσούλα
Πέτκου, προκειμένου να δώσει τις απαραίτητες διευκρινήσεις για το θέμα.
Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε τα μέλη
αυτής να αποφασίσουν σχετικά με την ανάκληση της αριθμ. 277/2021 απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον
Πρόεδρό της κι αφού έλαβε υπόψη της την αριθμ. 277/2021 απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, το με αριθμ. πρωτ. 15.346/4.11.2021 έγγραφο της Πρ/νης
Τμήματος Εσόδων & Περιουσίας, το με αριθ. πρωτ. 15.010/29-10-2021 έγγραφο ερώτημα του Δημάρχου, τη με αριθ. πρωτ. 15.010/8-11-2021 απάντηση της
Νομικού Συμβούλου του Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 72 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και ΑυτοδιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 παρ. 2 του Ν.
4735/20120 ( ΦΕΚ Α΄197) «Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, νέο
πλαίσιο επιλογής διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων της
Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας και της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου
Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ρυθμίσεις για την
αναπτυξιακή προοπτική και την εύρυθμη λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις»,
Αποφασίζει ομόφωνα
Να ανακληθεί η αριθμ. 277/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με
θέμα «Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιλογή του τρόπου υπολογισμού τέλους
άρδευσης στην Κοινότητα Βρυττών του Δήμου Έδεσσας».
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Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 316/2021
Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις
13:20 μ.μ.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
κατωτέρω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
Ιωάννης Μουράτογλου, Μιχάλης Σαμλίδης, Ιωάννης
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Χατζόγλου, Αναστασία Ιατρίδου – Βλαδίκα, Αντώνιος
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Ρυσάφης.
Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 11-11-2021
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ
Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Προϊσταμένη Τμήματος Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας.
Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
- Προϊστάμενο Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών και Οικ/κών Υπηρεσιών.
- Αντιδήμαρχο Οικονομικών.
- Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης
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