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                                         Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α                                     

Από το πρακτικό της 7-6- 2012 συνεδρίασης του συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως. 

Σήμερα 7-6-2012  ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ.το Συμβούλιο 

συνήλθε σε συνεδρίαση, δημοσία ,  στο γραφείο της δημοτικής 

Κοινότητας Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου , ύστερα από την με αριθ. 

99/01-06- 2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της δημοτικής 

κοινότητας Ροδοπόλεως , που δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

της δημοτικής Κοινότητας  και επιδόθηκε σε κάθε  ένα σύμβουλο 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 88 του Ν. 3852/10 , για τη συζήτηση 

και διατύπωσης πρότασης στα κατωτέρω  θέματα της ημερήσιας δ/ξης: 

Θέμα 1
ο
  : Κανονισμός ύδρευσης Δήμου  Διονύσου 2012 

Θέμα 2
ο
 :  Γνωμοδότηση επί της μείωσης τελών ύδρευσης σε ειδικές 

κατηγορίες κατοίκων 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης  αυτής ο Πρόεδρος του 

συμβουλίου της δημοτικής Κοινότητας είπε ότι σε σύνολο πέντε [5] 

μελών  ήταν από τους συμβούλους της Δημοτικής Κοινότητας  : 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1] Κλεφτάκης  Βασίλειος                                   Ουδείς 

2] Κόκκαλης Εμμανουήλ 

3] Ξανθός Ιωάννης 

4] Πολύζου Δήμητρα 

5] Θεοδώρου Ευαγγελία 

 Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Αντιδήμαρχος  κ. Πέππας Νικόλαος. 

Στη  συνεδρίαση αυτή κρατήθηκαν πρακτικά από την υπάλληλο του 

Δήμου κ. Ευφροσύνη Μάμαλη. 

Αριθ. Απόφασης 14/2012 

Θέμα 2
ο
 : Γνωμοδότηση επί της μείωσης τελών ύδρευσης σε ειδικές 

κατηγορίες κατοίκων. 

Για το 2
ο
 εντός ημερήσιας διάταξης θέμα ο Πρόεδρος είπε τα εξής: 

Ο Δήμος Διονύσου – Δ/νση Οικονομικού  με το υπ΄αριθ. 14014 /23-05-2012 
έγγραφό του,  μας γνώρισε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 84 §3 του Ν. 
3852/2010 το Συμβούλιο κάθε Δημοτικής Κοινότητας με αιτιολογημένη απόφασή 
του, που λαμβάνεται με την 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 δημοτικών φόρων ή 



τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 
διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν « βοήθεια στο σπίτι « 
και « διοικητικής βοήθειας » . 
 Ως εκ τούτου  και καθώς επίκειται η λήψη σχετικής Απόφασης από το Δημοτικό 
Συμβούλιο για την ενοποίηση των Τελών ΄Υδρευσης και τη διαμόρφωση 
αντίστοιχων τιμολογίων, παρακαλούν    όπως τα Συμβούλια των Δημοτικών 
Κοινοτήτων λάβουν άμεσα  σχετική  απόφαση ,  για ειδικές κατηγορίες κατοίκων, 
όπως ΑΜΕΑ  ή πολύτεκνοι, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και λαμβάνοντας 
υπ΄όψιν ότι 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 απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους όπως η 
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, με την οποία 
θα εισηγούνται. 

1. Κατηγορίες δυνητικά ωφελούμενων: ποιες θα είναι οι κατηγορίες , όπως 
για παράδειγμα άνεργοι, άποροι, τρίτεκνοι & πολύτεκνοι , ΑΜΕΑ και ποια 
τα αντίστοιχα ποσοστά μείωσης επί τοις εκατό ή κυβικά μέτρα 
κατανάλωσης για τα οποία θα ισχύει έκπτωση ( για παράδειγμα έκπτωση 
50% για τα πρώτα 50 κ.μ.).  

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι σε κάποιες Δημοτικές Κοινότητες , είτε δεν 
υπήρχαν ειδικά τιμολόγια, είτε αυτά αναφέρονταν σε κατηγορίες όπως μονές 
ή ναοί. Για τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία. 
Για κάθε διακριτή κατηγορία θα πρέπει να υπάρχουν και αντίστοιχα κριτήρια, 
όπως για παράδειγμα , άποροι οι έχοντες οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 € 
ετησίως, ή άνεργοι οι οικογένειες με άπαντα τα ενήλικα μέλη τους 
εγγεγραμμένα στον ΟΑΕΔ. 
2. Εάν θα υπάρχει εισοδηματικό κριτήριο, ή εάν οι δυνητικά ωφελούμενοι 

θα είναι ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. Για παράδειγμα  
μείωση σε πολύτεκνους, εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι μικρότερο 
από 20.000 € ετησίως, προσαυξανόμενο κατά 3.000 € για κάθε τέκνο 
πλέον των τεσσάρων. 

3. Ειδικά κριτήρια , όπως για παράδειγμα, διαφοροποίηση μεταξύ τριτέκνων 
και πολυτέκνων ( τέσσερα τέκνα και άνω ) , ή έκπτωση για καταναλώσεις 
έως 50 κ.μ. για τους δυνητικά ωφελούμενους, κριτήριο σχετικά με τα 
ΑΜΕΑ όπως αναπηρία μεγαλύτερη από 80% κλπ. 

 Λόγω της οικονομικής συγκυρίας που βιώνουμε όλοι μας,  και προκειμένου να 
ανακουφιστούν οικονομικά  οι παραπάνω κατηγορίες  και να αναδειχθεί η 
κοινωνική διάσταση της πολιτικής του Δήμου και η  αλληλεγγύη μας  προς τις 
ευπαθείς ομάδες και οικονομικά αδύνατους κατοίκους  της Δημοτικής μας 
Κοινότητας ,  προτείνεται η μείωση  των τελών ύδρευσης ως εξής :  

- Έκπτωση 50%  για καταναλώσεις  από 0 κ.μ. έως 50 κ.μ., ανά περίοδο 
βεβαιωτικού καταλόγου, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. 

- ΄Εκπτωση 20% για καταναλώσεις  από 51 κ.μ. έως 100 κ.μ.  ανά περίοδο 
βεβαιωτικού καταλόγου, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. 



- ΄Εκπτωση 10% για καταναλώσεις  από 101 κ.μ. έως 150 κ.μ. ανά περίοδο 
βεβαιωτικού καταλόγου, ανεξαρτήτως οικογενειακού εισοδήματος. 

Οι παραπάνω εκπτώσεις να ισχύσουν  για τις εξής κατηγορίες : 
α] ΄Ατομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
Η έκπτωση να ισχύσει επίσης και σε οικογένειες που έχουν προστατευόμενα 
μέλη ΑΜΕΑ. 
β] Πολύτεκνες οικογένειες  με τέσσερα τέκνα, μέχρις ότου το τελευταίο παιδί 
ενηλικιωθεί , δηλαδή συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση 
που σπουδάζει, ή εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ,  το 25ο έτος . 
γ] Για τις πολύτεκνες οικογένειες με πέντε και πλέον τέκνα , οι γονείς θα 
διατηρούν την παραπάνω  απαλλαγή εφ΄όρου ζωής ως ελάχιστη επιβράβευση . 
δ] Τρίτεκνες οικογένειες  μέχρις ότου το τελευταίο παιδί ενηλικιωθεί , δηλαδή 
συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και σε περίπτωση που σπουδάζει, ή 
εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ,  το 25ο έτος. 
Το μέτρο θα ισχύσει για ένα ακίνητο ιδιόκτητο , που βρίσκεται μέσα στα όρια 
του Δήμου και στο οποίο διαμένει μόνιμα το άτομο με αναπηρία, ή η πολύτεκνη 
& τρίτεκνη οικογένεια . 
ε ] Για οικογένειες ανέργων  με δύο τουλάχιστον μέλη τους  εγγεγραμμένα στον 
Ο.Α.Ε.Δ. 
στ] Για άπορους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας , με την προϋπόθεση ότι 
θα προσκομίσουν κάποιο δικαιολογητικό από το Δήμο ή άλλη υπηρεσία. 
ζ ] Για κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που λειτουργούν στα όρια του Δήμου. 
Οι παραπάνω  εκπτώσεις να  ισχύσουν μετά την υποβολή των απαιτούμενων 
δικαιολογητικών  που θα ζητηθούν από το Δήμο και τα οποία θα προσκομιστούν 
στο  Τμήμα Εσόδων του Δήμου. 
  Επίσης να απαλλαγούν εξ ολοκλήρου  από τέλη ύδρευσης : 
-Ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλία  και ο Ιερός Ναός της Αγ. Τριάδος. 
 -Τα Δημόσια σχολεία  ( Νηπιαγωγείο ,  Δημοτικό – αίθουσα πολλαπλών 
χρήσεων Δημοτικού Σχολείου  ) . 
  Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση & αφού έλαβε υπόψη 

 του : 

1] Την εισήγηση του Προέδρου 

2] Τις διατάξεις  του άρθ. 83 παρ. 2 του Ν.  3852/2010  

3]  Το υπ΄αριθ. 14014 /23-05-2012 έγγραφό του Δήμου Διονύσου   
                         Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 

 Συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και εισηγείται στο Δήμο Διονύσου τη 
μείωση των δημοτικών τελών ύδρευσης για όλες τις κατηγορίες ατόμων , όπως 
αναλυτικά αναφέρθηκαν στο εισηγητικό μέρος της παρούσης απόφασης. 
Η σύμβουλος κ. Θεοδώρου πρόσθεσε ότι  θεωρεί πως το θέμα μείωσης των 
τελών ύδρευσης δεν μπορεί να ιδωθεί αποσπασματικά . ΄Αν δεν είναι γνωστό 
πώς θα διαμορφωθούν τα ενιαία τέλη ύδρευσης του Δήμου , δεν μπορεί να γίνει 



ουσιαστική τοποθέτηση για τις όποιες μειώσεις που αφορούν τους οικονομικά 
ασθενείς.  Ωστόσο, τόνισε ότι,  επειδή ζούμε μία δύσκολη οικονομική συγκυρία ,  
Θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει κάθε τι δυνατό για να ελαφρυνθούν οι οικονομικά 
ευπαθείς ομάδες. 
Η σύμβουλος κ. Πολύζου κατέθεσε και τις προτάσεις της Δημοτικής παράταξης 
που εκπροσωπεί ‘’ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ‘’  που είναι οι εξής: 
  Σχετικά με τις θέσεις μας για την σχεδιαζόμενη μείωση των τελών ύδρευσης [ 
έγγραφο  Αντιδημάρχου Οικονομικών υπ΄αριθ. 14014/23-05-2012 } σας 
γνωρίζουμε τα εξής: 
Η πρόταση μας αυτή εναρμονίζεται με τη γενικότερη αντίληψη μας  για την 
Κοινωνική Πολιτική, που πρέπει να έχει ο Δήμος Διονύσου. 
1. Για οικογένειες με τρία [ 3 ] ανήλικα παιδιά ή μέχρι 25 ετών, που 
αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές , παρέχεται 
έκπτωση επί του τιμολογίου 30%. 
2. Για οικογένειες με τέσσερα [4] και πλέον ανήλικα παιδιά ή μέχρι 25 ετών , που 
αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές, παρέχεται 
έκπτωση επί του τιμολογίου 50 %. 
3. Για τα άτομα με αναπηρία 67% και πάνω ή τις οικογένειες, που έχουν μέλος 
με αυτή την αναπηρία, εφόσον αποδεικνύουν ότι κατοικούν στο ακίνητο που έχει 
την παροχή ύδρευσης, παρέχεται έκπτωση επί του τιμολογίου 50%.  
4. Για τους άνεργους και τους άπορους παρέχεται έκπτωση επί του τιμολογίου 
50% . 
5. Κριτήρια : 
α.  ΄Αποροι: όσοι διαθέτουν οικογενειακό εισόδημα έως 5000 € το χρόνο. 
Β. ΄Ανεργοι: αν σε μία οικογένεια τα ενήλικα μέλη της είναι γραμμένα 

στον Ο.Α.Ε.Δ. 

Γ] Πολύτεκνοι:  Το οικογενειακό τους εισόδημα να είναι μικρότερο των 

20.000 € το χρόνο , προσαυξανόμενο κατά 5.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον των τεσσάρων.       

Ο Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας                           Τα  Μέλη 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ                1. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

 

2. ΞΑΝΘΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

4. ΠΟΛΥΖΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ 

                                 Ακριβές αντίγραφο 

                              Ροδόπολη  7 -06 -2012 

                          Ο  Πρόεδρος του Συμβουλίου 

                           Της Δημοτικής Κοινότητας 

                      

                         ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ         



                              

                                                            

                                                            

         


