ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2016..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 22ης-3-2016
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..62/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..3ης/22-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..22η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..7135/18-3-2016.. πρόσκλησης για
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της
ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση
Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοτεµαχιστικού
Μηχανήµατος του ∆ήµου»
ΘΕΜΑ 1ο: «∆έσµευση και διάθεση πίστωσης σε βάρος του προυπολογισµού ο.ε
2016 για την δηµοσίευση αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου(άρθρο79 παρ. 4
Ν. 3463/2006 ∆ΚΚ)».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης από τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου ο.ε. 2016 για την δηµοσίευση Ισολογισµού ο.ε 2013».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού οικ. έτους
2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 13/2016 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 246/2015 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου».
ΘΕΜΑ 6ο: «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2016 στις ∆ηµοτικές
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 17/2016 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου».
ΘΕΜΑ 8ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2016».
ΘΕΜΑ 9ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2016 και διάθεση πιστώσεων».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
αντλητικού συγκροτήµατος Booster, συνολικού προϋπολογισµού 16.605,00€».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια αντικείµενων και ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης,
εµφακέλωσης και αποστολής ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και
ταχυδροµικά τέλη), συνολικού προϋπολογισµού 113.959,99€».
ΘΕΜΑ 12ο: «Καθορισµός ποσοστού µειωµένου τιµολογίου Τελών Ύδρευσης σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες».
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 ΘΕΜΑ 13ο:« Καθορισµός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας &
Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές
Οµάδες».
ΘΕΜΑ 14ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
Οκτωβρίου 2015».
ΘΕΜΑ 15ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
Νοεµβρίου 2015».
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
∆εκεµβρίου 2015».
ΘΕΜΑ 17ο:«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.000,00 € για το έτος
2016 για το έργο: «Κατασκευή Β’ σκέλους οδού Ευξείνου Πόντου στη ∆.Κ.
Σταµάτας»».
ΘΕΜΑ 18ο: «Α) Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 15.990,00€
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%) για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη
για την κατασκευή των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης».
Β) Απευθείας ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή
των αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 44.355,57 € για το
έργο: «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 68.494,03 € για το έργο:
«Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 117.823,99€ για την
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ» στη
δ.κ. Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την
Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κας Βιθυνού Αναστασίας για αποζηµίωση από πτώση
δένδρου στο όχηµά της».
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Συµεών για αποζηµίωση από πτώση δένδρου
στο όχηµά του».
ΘΕΜΑ 26ο: «Αίτηµα του κ. Μπάρλα Νικολάου για αποζηµίωση από πτώση δένδρου
στο όχηµά του».
ΘΕΜΑ 27ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Ηλεκτροβάνας ∆εξαµενής
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή
υπαλλήλων του Τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου ∆ιονύσου σε Σεµινάριο
που αφορά ‘Το νέο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’».
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου ο.ε. 2016, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού &
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση α)της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την παροχή
υπηρεσίας «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων» και β)των τεχνικών
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού.».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:
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1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Μπιτάκος Παναγιώτης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Καλαφατέλης Ιωάννης
Στάικος Θεόδωρος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε µετά τη ψήφιση του 10ου θέµατος της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
Αριθµός Απόφασης: ..62/2016..
 ΘΕΜΑ 13ο:« Καθορισµός ποσοστού απαλλαγής Τελών Καθαριότητας &
Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές
Οµάδες».
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση:
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Το άρθρο 1 & 2 του Ν.1910/1944 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από το
άρθρο 6 του Ν.3454/06 περί «ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
2. Το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Ν.3463/06 περί «Επιχορηγήσεων και
βοηθηµάτων».
3. Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί «Αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής
Επιτροπής».
4. Την Α∆Σ 272/2011 περί «Καθορισµού Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων».
5. Την απόφαση 3/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδοπόλεως του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
6. Την απόφαση 9/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
7. Την απόφαση 11/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
8. Την απόφαση 13/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
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Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
9. Την απόφαση 11/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
10. Την απόφαση 7/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης του ∆ήµου µας, µε θέµα
την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές
Οµάδες.
11. Την απόφαση 9/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου µας,
µε θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
12. Την Α∆Σ 267/2014 περί «Καθορισµού ενιαίου ανταποδοτικού Τέλους
Καθαριότητας & Φωτισµού.
13. Το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
14. Tις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύµφωνα µε τις
οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιµετώπιση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού καθώς και κάθε άλλης
δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα
15. Την µε αρ. πρωτ. 26954/2015 ΚΥΑ σύµφωνα µε την οποία καταρτίστηκε ο Π/Υ
έτους 2016 και προκειµένου για την επιβολή των τελών υποχρεωτικά
λαµβάνονται υπόψη:
•

η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2014

•

η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2015

•

η εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την περίοδο 01/01/2015 µέχρι τον µήνα
κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016

•

η εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την περίοδο 01/01/2014 µέχρι τον µήνα
κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2015

Σύµφωνα µε τα διαµορφωθέντα Π/Υ έτους 2014, τα έσοδα για την υπηρεσία
καθαριότητας ανέρχονται στο ποσό των 5.859.883,10€ ενώ οι συνολικές δαπάνες
έτους 2014 ανέρχονται στο ποσό των 5.704.694,93€.
Για το έτος 2015 τα έσοδα για την υπηρεσία καθαριότητας ανέρχονται στο ποσό των
5.842.238,75€ µε πολύ µικρή απόκλιση από την επίτευξη έτους 2014, ενώ µειώθηκαν
κατά 4% οι συνολικές δαπάνες έτους 2015 οι οποίες ανέρχονται στο ποσό των
5.487.443,20€.
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Για το έτος 2016, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έχουν εγγραφεί για την
ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας (κωδ. 20) έσοδα ποσού 7.785.484,51€, στα
οποία συµπεριλαµβάνεται η οµάδα εσόδων 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα ΠΟΕ» και
έξοδα ποσού 7.786.368,48€ , στα οποία συµπεριλαµβάνονται οι οµάδες 81 και 85,
«Υποχρεώσεις παρελθόντων οικονοµικών ετών» και «Προβλέψεις µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων», αντίστοιχα.
Από την επίτευξη έτους 2015 η διαφορά που προκύπτει από τα Έσοδα-Έξοδα είναι
θετική και ανέρχεται σε 354.795,55€.
Τι ισχύει σήµερα στο ∆ήµο µας αναφορικά µε το µειωµένο τιµολόγιο
Το µειωµένο τιµολόγιο για τα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού καθώς και το Φόρο
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων παραµένει ως είχε στην κάθε ∆ηµοτική Ενότητα προ
Καλλικράτη.
Πιο αναλυτικά:
Φόρος
Τέλη Καθαριότητας
Ηλεκτροδοτούµενων
∆ηµοτική
& Φωτισµού
∆ικαιούχοι
Χώρων
Ενότητα
Ποσοστό
Απόφα
Ποσοστό Απόφασ
µείωσης
ση
µείωσης
η
ΑΜΕΑ 67% και
146/200
Άγιος Στέφανος
-30%
-30%
146/2009 άνω, Πολύτεκνοι,
9
Τρίτεκνοι
ΑΜΕΑ 67% και
Άνοιξη
-30%
42/2010 -30%
42/2010
άνω, Πολύτεκνοι
ΑΜΕΑ 67% και
-50%
62/2008 -50%
62/2008
άνω,
Άποροι,
∆ροσιά
Τρίτεκνοι
-70%
42/2004 -70%
42/2004
Πολύτεκνοι
∆εν
∆εν
∆ιόνυσος
υπάρχει
υπάρχει
∆εν
∆εν
Κρυονέρι
υπάρχει
υπάρχει
∆εν
∆εν
Ροδόπολη
υπάρχει
υπάρχει
∆εν
∆εν
Σταµάτα
υπάρχει
υπάρχει
Επίσης σύµφωνα µε τα τηρούµενα από το Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου στοιχεία
έτους 2015, σε σύνολο 28.972 παροχών ρεύµατος, οι καταγεγραµµένοι
ωφελούµενοι µειωµένου τιµολογίου ανέρχονται σε 166 στη ∆ηµοτική Κοινότητα
Αγίου Στεφάνου, 130 στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς, 90 και στη ∆ηµοτική
Κοινότητα Άνοιξης.
Συνοψίζοντας, παρατηρούµε ότι από τη µια µεριά στους επτά (7)
συνενωµένους ∆ήµους και Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου βάσει των διατάξεων
του Ν. 3852/2010 υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ των ισχυόντων ή µη
µειωµένων τιµολογίων και από την άλλη η επίτευξη σηµαντικής θετικής διαφοράς
Εσόδων-Εξόδων έτους 2015, µας επιτρέπει να
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προτείνουµε:
Την τροποποίηση και ενοποίηση των κατηγοριών Μειωµένου Τιµολογίου που
ισχύουν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα µέχρι σήµερα για Τέλη Καθαριότητας &
Φωτισµού & Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Νόµου 3463/2006 (∆ΚΚ), όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Νόµου 4368/2016 και ισχύει, όπου
ορίζεται ότι, «… 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 µονογονεϊκές
οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα 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. Με
την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη
χορήγηση της ως άνω µείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του
∆ήµου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαµβάνεται υπόψη κατά την
κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική οµάδα των
ατόµων µε αναπηρία συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν
στη φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηµατικών
κριτηρίων λαµβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την
κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηµατικό κριτήριο που αφορά στην
ανωτέρω κοινωνική οµάδα θα πρέπει να υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο
εισόδηµα, ώστε να µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα
αναπηρίας (προνοιακά επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης,
διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.»
Προτεινόµενες Κατηγορίες Μειωµένου Τιµολογίου Τελών Καθαριότητας
& Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
Α) ΑΠΟΡΟΙ
Πλήρης απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητος & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
Άποροι νοούνται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747Β/2006),
όσοι το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €,
προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή
προστατευόµενο παιδί.
Πιστοποίηση οικονοµικής αδυναµίας απόρου:
Η πιστοποίηση οικονοµικής αδυναµίας απόρου γίνεται από την
Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από αίτηση του ωφελούµενου και
έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η Κοινωνική Υπηρεσία εκδίδει πιστοποιητικό οικονοµικής
αδυναµίας, το οποίο προσκοµίζεται στο τµήµα Εσόδων για τις
περαιτέρω ενέργειες.
Κριτήρια:
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1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού, και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
την µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την
έκπτωση λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του
ωφελούµενου.
4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω οικονοµικής αδυναµίας απόρου.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια
∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος.
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Β) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Μείωση Τελών Καθαριότητος & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 40 %
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι µακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή
όσοι έχουν συµπληρώσει αδιαλείπτως πάνω από 12 µήνες εγγραφής στον
ΟΑΕ∆) και το οικογενειακό τους εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των
6.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο
ή προστατευόµενο τέκνο.
Κριτήρια:
1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού, και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
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Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
την µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την
έκπτωση λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του
ωφελούµενου.
4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω οικονοµικής αδυναµίας απόρου.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια
∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Γ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν
ξεπερνά τις 40.000,00€
Κριτήρια:
1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
την µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την
έκπτωση λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του
ωφελούµενου.
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4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω Αναπηρίας 67% και άνω.
2) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
3) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
4) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
5) Απόφαση του ΚΕΠΑ ή αντίστοιχης Υγειονοµικής Επιτροπής που
διαπιστώνει το ποσοστό και τη χρονική διάρκεια της αναπηρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
∆) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τα
40.000,00€
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα
εξής:
« Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι:
1.οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων
τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή
νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία
είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές
πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό
πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2.Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια
των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται
πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή
νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου
γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό
τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες
τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
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συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3.Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή
ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των
υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4.Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισµένα τέκνα
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν
όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων,
υπό τους περιορισµούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006
ισχύουν τα εξής:
«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της
οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2.Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέµει την
πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά
τριετία ατελώς σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις από την
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2007.»
Κριτήρια:
1) Ο ωφελούµενος να έχει την ιδιότητα του πολυτέκνου όπως ορίζεται
στην κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 & 2 του Ν.3454/2006
και ισχύει).
2) Το οικογενειακό εισόδηµα του ωφελουµένου να µην ξεπερνά τα
50.000,00 €.
3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
4) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
την µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την
έκπτωση λαµβάνει η παροχή που υδροδοτεί την οικία του
ωφελούµενου.
6) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια
∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
8) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων
Ελλάδος
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Ε) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες)
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν
ξεπερνά τα 30.000,00€
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα εξής:
Τρίτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι:
«…οι γονείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν τη
γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων
ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν
έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα
τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.»
Κριτήρια:
1) Ο ωφελούµενος να έχει την ιδιότητα του τριτέκνου.
2) Το οικογενειακό εισόδηµα του ωφελουµένου να µην ξεπερνά τα
30.000,00 €.
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3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
4) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από
την µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την
έκπτωση λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του
ωφελούµενου.
6) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω τριτεκνικής ιδιότητας.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια
∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
ΣΤ) Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, τα οποία χρησιµοποιούν
χώρους µισθωµένους ή ιδιόκτητους για την απόθεση υλικών ή µηχανηµάτων
που εξυπηρετούν την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασµό του ∆ήµου
∆ιονύσου
Χρέωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού για τα τετραγωνικά των
Στεγασµένων και των µη Στεγασµένων Χώρων 1,05€ ετησίως
Κριτήρια:
1) Ο ωφελούµενος να είναι Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού
∆ικαίου µε σύµβαση σε ισχύ µε το ∆ήµο ∆ιονύσου για κατασκευή
τεχνικών έργων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
2) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του
άρθρου 24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να
είναι ενήµερος ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
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3) Το ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση να χρησιµοποιείται για τον
παραπάνω σκοπό.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
συγκεκριµένο τιµολόγιο.
2) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο ακινήτου
εκτυπωµένο από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
3) Σύµβαση σε ισχύ, για την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασµό
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
4) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
Μετά την ψήφιση του παρόντος καταργείται οποιαδήποτε προηγούµενη
απόφαση µειωµένων τιµολογίων που αφορά Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού
και Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων.

Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 Το άρθρο 1 & 2 του Ν.1910/1944 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν από το
άρθρο 6 του Ν.3454/06 περί «ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές διατάξεις».
 Το άρθρο 202 παράγραφος 3 του Ν.3463/06 περί «Επιχορηγήσεων και
βοηθηµάτων».
 Το άρθρο 72 του Ν.3852/10 περί «Αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής
Επιτροπής».
 Την Α∆Σ 272/2011 περί «Καθορισµού Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων».
 Την απόφαση 3/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδοπόλεως του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
 Την απόφαση 9/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
 Την απόφαση 11/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
 Την απόφαση 13/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
 Την απόφαση 11/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου του ∆ήµου µας, µε
θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
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Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
Την απόφαση 7/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης του ∆ήµου µας, µε θέµα
την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε Ευπαθείς Κοινωνικές
Οµάδες.
Την απόφαση 9/2015 της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου του ∆ήµου µας,
µε θέµα την γνωµοδότηση σχετικά µε την µείωση ή απαλλαγή από Τέλη
Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων σε
Ευπαθείς Κοινωνικές Οµάδες.
Την Α∆Σ 267/2014 περί «Καθορισµού ενιαίου ανταποδοτικού Τέλους
Καθαριότητας & Φωτισµού.
Το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού
έργου και άλλες διατάξεις»
Tις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 σύµφωνα µε τις
οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιµετώπιση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού καθώς και κάθε άλλης
δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα
Την µε αρ. πρωτ. 26954/2015 ΚΥΑ σύµφωνα µε την οποία καταρτίστηκε ο Π/Υ
έτους 2016 και προκειµένου για την επιβολή των τελών υποχρεωτικά
λαµβάνονται υπόψη:
• η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2014
• η εκτέλεση του Π/Υ έτους 2015
• η εκτέλεση του Π/Υ 2015 για την περίοδο 01/01/2015 µέχρι τον µήνα
κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2016
• η εκτέλεση του Π/Υ 2014 για την περίοδο 01/01/2014 µέχρι τον µήνα
κατάρτισης του σχεδίου Π/Υ 2015
Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Και εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την τροποποίηση και ενοποίηση των
κατηγοριών Μειωµένου Τιµολογίου που ισχύουν σε κάθε ∆ηµοτική Ενότητα
µέχρι σήµερα για Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού & Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 3 του
άρθρου 202 του Νόµου 3463/2006 (∆ΚΚ), όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 13 του Νόµου 4368/2016 και ισχύει, όπου ορίζεται ότι, «… 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 µονογονεϊκές οικογένειες και τους
µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα 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. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω
µείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου που προκύπτει από
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τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται
υποχρεωτικά και λαµβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού
του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε αναπηρία
συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους
άτοµα µε αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηµατικών κριτηρίων λαµβάνεται
υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών
αναπηρίας. Στο εισοδηµατικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική
οµάδα θα πρέπει να υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο εισόδηµα, ώστε να
µην προσµετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας (προνοιακά
επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, διατροφικό επίδοµα
νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι
αφορολόγητα.»
Προτεινόµενες Κατηγορίες Μειωµένου Τιµολογίου Τελών Καθαριότητας
& Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
Α) ΑΠΟΡΟΙ
Πλήρης απαλλαγή από Τέλη Καθαριότητος & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
Άποροι νοούνται, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 139491/2006 (ΦΕΚ 1747Β/2006),
όσοι το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά το ποσό των 6.000,00 €,
προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή
προστατευόµενο παιδί.
Πιστοποίηση οικονοµικής αδυναµίας απόρου:
Η πιστοποίηση οικονοµικής αδυναµίας απόρου γίνεται από την Κοινωνική
Υπηρεσία του ∆ήµου, µετά από αίτηση του ωφελούµενου και έλεγχο των
απαραίτητων δικαιολογητικών.
Η Κοινωνική Υπηρεσία εκδίδει πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας, το οποίο
προσκοµίζεται στο τµήµα Εσόδων για τις περαιτέρω ενέργειες.
Κριτήρια:
1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού, και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την
µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την έκπτωση
λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούµενου.
4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24
του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος ο
φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω οικονοµικής αδυναµίας απόρου.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.

Σελίδα 15 από 22

4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος.
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων
κάθε χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος
εξακολουθεί να δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Β) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Μείωση Τελών Καθαριότητος & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 40 %
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι µακροχρόνια άνεργοι (δηλαδή όσοι
έχουν συµπληρώσει αδιαλείπτως πάνω από 12 µήνες εγγραφής στον
ΟΑΕ∆) και το οικογενειακό τους εισόδηµα να µην ξεπερνά το ποσό των
6.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο
ή προστατευόµενο τέκνο.
Κριτήρια:
1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού, και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την
µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την έκπτωση
λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούµενου.
4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24
του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος ο
φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω οικονοµικής αδυναµίας απόρου.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Βεβαίωση από τον ΟΑΕ∆.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Γ) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν
ξεπερνά τις 40.000,00€
Κριτήρια:
1) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
2) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την
µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
3) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την έκπτωση
λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούµενου.
4) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24
του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος ο
φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω Αναπηρίας 67% και άνω.
2) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
3) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
4) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
5) Απόφαση του ΚΕΠΑ ή αντίστοιχης Υγειονοµικής Επιτροπής που
διαπιστώνει το ποσοστό και τη χρονική διάρκεια της αναπηρίας.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
∆) ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού, Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων
κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τα
40.000,00€
Σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα
εξής:
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« Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι:
1.οι γονείς οι έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων
τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή
νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία
είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές
πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό
πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και
αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
2.Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια
των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται
πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή
νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου
γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό
τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες
τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
3.Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή
ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των
υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4.Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισµένα τέκνα
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν
όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων,
υπό τους περιορισµούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006
ισχύουν τα εξής:
«1. Η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό της
οικογενειακής του κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2.Η Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος απονέµει την
πολυτεκνική ιδιότητα. Η θεώρηση των πολυτεκνικών ταυτοτήτων γίνεται ανά
τριετία ατελώς σύµφωνα µε τις ισχύουσες µέχρι σήµερα διατάξεις από την
Ανώτατη Συνοµοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος. Η παρούσα διάταξη ισχύει
από την 1η Ιανουαρίου 2007.»
Κριτήρια:
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1) Ο ωφελούµενος να έχει την ιδιότητα του πολυτέκνου όπως ορίζεται στην
κείµενη νοµοθεσία (άρθρο 1 του Ν.1910/1944 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 6 παράγραφοι 1 & 2 του Ν.3454/2006 και ισχύει).
2) Το οικογενειακό εισόδηµα του ωφελουµένου να µην ξεπερνά τα
50.000,00 €.
3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
4) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την
µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την έκπτωση
λαµβάνει η παροχή που υδροδοτεί την οικία του ωφελούµενου.
6) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24
του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος ο
φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
8) Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
Ε) ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ (που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες)
Μείωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων
Χώρων κατά 30% για δικαιούχους που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν
ξεπερνά τα 30.000,00€
Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 ισχύουν τα εξής:
Τρίτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι:
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«…οι γονείς που δεν ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες και έχουν τη
γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων
ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το
εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή
της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν
έχουν συµπληρώσει το εικοστό πέµπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα
τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως
ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.»
Κριτήρια:
1) Ο ωφελούµενος να έχει την ιδιότητα του τριτέκνου.
2) Το οικογενειακό εισόδηµα του ωφελουµένου να µην ξεπερνά τα
30.000,00 €.
3) Η οικία για την οποία γίνεται η αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας
& Φωτισµού και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να είναι η µόνιµη
κατοικία του αιτούντος είτε είναι ιδιοκτήτης είτε ενοικιαστής.
4) Η παροχή ρεύµατος που ηλεκτροδοτεί την οικία για την οποία γίνεται η
αίτηση για µειωµένα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού και Φόρου
Ηλεκτροδοτούµενου Χώρου να χρησιµοποιείται αποκλειστικά από την
µόνιµη κατοικία του αιτούντος.
5) Εάν στο ακίνητο βρίσκονται παραπάνω από µία παροχές, την έκπτωση
λαµβάνει η παροχή που ηλεκτροδοτεί την οικία του ωφελούµενου.
6) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου
24 του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος
ο φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
µειωµένο τιµολόγιο λόγω τριτεκνικής ιδιότητας.
2) Τελευταίο εκκαθαριστικό της εφορίας.
3) Τελευταία δήλωση Ε1, από όπου προκύπτει η µόνιµη κατοικία.
4) Αν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης,
προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση θεωρηµένη από την αρµόδια ∆ΟΥ.
5) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
6) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
7) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Τα παραπάνω δικαιολογητικά προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων κάθε
χρόνο, προκειµένου να διαπιστώνεται ότι ο ωφελούµενος εξακολουθεί να
δικαιούται το µειωµένο τιµολόγιο.
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ΣΤ) Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου, τα οποία χρησιµοποιούν
χώρους µισθωµένους ή ιδιόκτητους για την απόθεση υλικών ή µηχανηµάτων
που εξυπηρετούν την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασµό του ∆ήµου
∆ιονύσου
Χρέωση Τελών Καθαριότητας & Φωτισµού για τα τετραγωνικά των
Στεγασµένων και των µη Στεγασµένων Χώρων 1,05€ ετησίως
Κριτήρια:
1) Ο ωφελούµενος να είναι Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου
µε σύµβαση σε ισχύ µε το ∆ήµο ∆ιονύσου για κατασκευή τεχνικών
έργων εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου.
2) Να έχει γίνει ∆ήλωση Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του άρθρου 24
του Ν.2130/93 από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και να είναι ενήµερος ο
φάκελος µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
3) Το ακίνητο για το οποίο γίνεται η αίτηση να χρησιµοποιείται για τον
παραπάνω σκοπό.
∆ικαιολογητικά:
1) Αίτηση του ενδιαφεροµένου µε την οποία ζητά την ένταξή του στο
συγκεκριµένο τιµολόγιο.
2) Σε περίπτωση ενοικιαστή µισθωτήριο συµβόλαιο ακινήτου εκτυπωµένο
από το TAXIS ή θεωρηµένο από την αρµόδια ∆ΟΥ σε περίπτωση που
δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά.
3) Σύµβαση σε ισχύ, για την κατασκευή τεχνικών έργων για λογαριασµό
του ∆ήµου ∆ιονύσου.
4) Πρόσφατο λογαριασµό ηλεκτρικού ρεύµατος .
Μετά την ψήφιση του παρόντος καταργείται οποιαδήποτε προηγούµενη
απόφαση µειωµένων τιµολογίων που αφορά Τέλη Καθαριότητας & Φωτισµού
και Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων.
Μετά την έγκριση της παρούσας από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να δηµοσιευτεί
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί τελών.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
3. Στάικος Θεόδωρος
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης
∆ήµαρχος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Κοινοποίηση
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
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Γραφείο ∆ηµάρχου.
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
∆ιεύθυνση Εσόδων & περιουσίας.
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