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Από το πρακτικό της 29-04-2015 συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδοπόλεως. 

Στη Ροδόπολη και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Απριλίου 

του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 μ.μ. το Συμβούλιο της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης του Δ-Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, 

ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 29/24-04-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής 

Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 88 του 

Ν* 3852/2010, για συζήτηση & γνωμοδότηση του ενός και μοναδικού θέματος της 

ημερήσιας διάταξης: 

 
 ΘΕΜΑ 1ο : «Γνωμοδότηση σχετικά με τη μείωση ή απαλλαγή από τέλη καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, κατά το άρθρο 202 § 

3 του Ν. 3463/2006». 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης είπε ότι σε σύνολο τεσσάρων [4] μελών ήταν από τους κ.κ. 

Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας  : 

 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Σεϊντής Δ. Παναγιώτης          

2] Ζορμπάς Ε. Απόστολος                 1] Κλεφτάκης Βασίλειος.  

3] Πολύζου Δήμητρα          Αν και κλήθηκε νόμιμα, δεν παρέστη. 

         

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Ενότητας Ροδόπολης κος Κόκκαλης Εμμανουήλ, η κα Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, αντ/ρχος 

Οικονομικής Διαχείρισης Δ-Διονύσου & αντ/ρχος Δ.Ε. Ροδόπολης, ο κος Ζαμάνης 

Διον.Δήμαρχος Διονύσου, ο κος Λυρούδιας Ευάγγ. Αντ/ρχος Τ.Υ. Υποδομών Χωροταξίας – 

Πολεοδομίας & Πρόεδρος Ε.Π.Ζ., η κα Ταουξή Καλλιόπη Εντεταλμένη Σύμβουλος 

Δ.Ε.Αγ.Στεφάνου και  ο κος Φωτάκης Ι. Δημοτικός Σύμβουλος Δ-Διονύσου. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο κος Κανατσούλης Ι. Δημοτικός Σύμβουλος 

Δ-Διονύσου. 

Στη συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν τα πρακτικά από την υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου Τσινικάλη Ελένη. 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

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.  

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο όπως γνωμοδοτήσει για το 

συγκεκριμένο θέμα.  

Το Συμβούλιο της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, μετά από διαλογική συζήτηση, 

αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου, 

 

                                 Ε ι σ η γ ε ί τ α ι  Ο μ ό φ ω ν α 
     

             Σύμφωνα με την εισήγηση του Προέδρου. 

             

 

 



Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 3/2015 

    

 

 
Ο Πρόεδρος της Δημ. Ενότητας                           Τα  Μέλη 

   Ροδόπολης 

                 1.  ΣΕΙΝΤΗΣ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

 

                                                             2.  ΖΟΡΜΠΑΣ Ε. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ                         3.  ΠΟΛΥΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

                                                                   

 

Ακριβές αντίγραφο 

Ροδόπολη  29  - 04  - 2015 

Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Ενότητας 

 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ 


