
                                                                                                                      
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ 

Οδός 25
ης

 Μαρτίου αρ.29 

τηλ. 210/6210804 - ΦΑΞ: 210/6210805    

 

                                                         ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

    
    Προς: 

 
   το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης   
                                        

           
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ένα και μοναδικό θέμα της εντός ημερήσιας διάταξης είπε 

στο Συμβούλιο ότι μας ζητήθηκε με το υπ΄αρ. πρωτ. 7732/23-03-2015 έγγραφό του Τμήματος 

Εσόδων της Διεύθυνσης Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου Διονύσου όπως γνωμοδοτήσουμε 

σχετικά με τη μείωση ή την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού και φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά το άρθ.202 § 3 του Ν.3463/2006 ώστε να εφαρμοσθεί ενιαίο 

μειωμένο τιμολόγιο τελών καθαριότητας και φωτισμού. Μετά τις σχετικές γνωμοδοτήσεις η 

Οικονομική Επιτροπή και τέλος το Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβουν σχετική απόφαση. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις διατάξεις του αρθ.84 § 3 του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο κάθε 

Δημοτικής Κοινότητας με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία 

των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για 

τη χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά 

αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους καθώς και τη μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών ή 

απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και 

πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας». 

Σύμφωνα με το άρθ.202 § 3 του Ν.3463/2006, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων 

ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα 

άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την 

κείμενη νομοθεσία. 

Σήμερα στο Δήμο μας ισχύουν τα εξής: 

Με την απόφαση 267/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε η ενοποίηση των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας με ισχύ από 01/01/2015 και 

καθορίστηκε ενιαίος συντελεστής για τις κατοικίες 1,05 €/τμ. Ενώ, σύμφωνα με την 272/2011 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από 01/01/2012 ισχύει ενιαίος συντελεστής φόρου 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων 0,24€/τμ. 

Στην εν λόγω ρύθμιση θα μπορούν να υπάγονται οι κάτωθι κατηγορίες: 

α) Πολύτεκνοι (Πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος) 

συμπεριλαμβανομένου και των  τριτέκνων των οποίων η πολυτεκνική ιδιότητα τους καθορίζεται 

με το άρθρο 6 § 2 του Ν.3454/2006 καθώς και με νεώτερες διατάξεις νόμων που εξισώνουν τους 

τρίτεκνους με τους πολύτεκνους). 

β)  Άτομα με αναπηρία 67% και άνω (Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται από την 

Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή). 

γ) Άποροι (Η απορία καθορίζεται σε σχέση με τους εγγεγραμμένους στο Αυτοτελές 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Διονύσου). 

Έτσι λοιπόν, με κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση του πληθυσμού 

μας (κάτοικοι με χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι κλπ) την οικονομική κρίση και την κρίση στην 

αγορά, την αυξημένη ανεργία, το κόστος ζωής, τις φοροεπιδρομές της κάθε κυβέρνησης και τη 

μείωση του εισοδήματος όλων των πολιτών εισηγούμαι τη μείωση των τελών καθαριότητας, 

ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε ποσοστό πενήντα τοις  



εκατό (50%) για πολύτεκνες, τρίτεκνες οικογένειες και ΑΜΕΑ σύμφωνα και με το άρθρο 202 § 3 

του Ν. 3463/2006, με έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, και να 

απαλλαγούν πλήρως οι άποροι όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και όσοι έχουν 

ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα κάτω από το όριο της φτώχειας ή κάτω από ένα όριο που θα 

αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
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