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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 21/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 20 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 8318/14-12-18 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ (21)
1. Καρατέγος Μιχάλης
2. Τσεργάς Κων/νος
3. Σαϊτης Αστέριος
4. Ζάχος Βασίλειος
5. Αργυρίου Ιωάννης
6. Νταφούλης Κων/νος
7. Βλάγκας Ιωάννης
8. Έξαρχος Γεώργιος
9. Τσάτσαρης Χρήστος
10. Διψάνας Αχιλλεύς
11. Μπουζέκης Ευθύμιος
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ (6 )
1. Ντόντος Γεώργιος
2. Ζησάκη Ξανθή
3. Κακαγιάννης Χρήστος

12. Γκατζόγιας Παναγιώτης
13. Πανάγου Ελευθερία
14. Κυρίτσης Γεώργιος
15. Τσιόπα Γεωργία
16. Τσέτσιλας Δημήτριος
17. Μανώλης Γεώργιος
18. Καραναστάσης Αθανάσιος
19. Μπίκας Χρήστος
20. Νικολάου Γεώργιος
21. Μαϊμάρης Δημήτριος

4. Τσιαπλές Θωμάς
5. Τζέκας Θωμάς
6.Τσούγιας Χρήστος
Αν και νόμιμα κληθέντες

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος,
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή υπάλληλος
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Σεβδαλής Ελ., Νταής Βας.] καθώς
και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων [Βλαχοστέργιος Γεω].
Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος, ύστερα από την διαπίστωση
ύπαρξης απαρτίας και αφού πρώτα συμφώνησαν ομόφωνα για την συζήτηση των θεμάτων
εκτός ημερήσιας διάταξης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.
ΘΕΜΑ (6ο ). «Καθορισμός κατηγοριών που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος ηλεκτροφωτισμού
& καθαριότητας»
Αριθμός Απόφασης ( 216)
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Με την υπ αριθ. 270/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί «Καθορισμού τέλους
ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας» , καθορίσαμε τις κατηγορίες που θα δικαιούνται μειωμένο
τέλος από 01-01-2015, καθώς και τα κριτήρια γι’ αυτό, ως εξής:
1. Μείωση 50% στους Πολύτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 €, με
την προϋπόθεση το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση)
2. Μείωση 50% στους Άπορους (με ατομικό εισόδημα κάτω των 3.000,00 € & οικογενειακό
κάτω των 6.000,00 €) με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους
και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .
3. Μείωση 50% στα ΑΜεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%), με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα κάτω των 12.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο
όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .
Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) Το άρθρο 202 παρ 3 του δημοτικού κώδικα παρ. 3 όπου «Με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών
του, 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.»
Β) Το Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ A 140 - 01.08.2018) Άρθρο 12. Όπου αναφέρει : Το πρώτο εδάφιο της
παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. 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 ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται
αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).».
Γ) Το Ν. 4368/16 Άρθρο 13 σύμφωνα με το οποίο Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄
114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. 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.
Εισηγούμαστε Να προστεθεί στις κατηγορίες που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος και η
κατηγορία των τριτέκνων ως εξής:
4. Μείωση 50% στους Τρίτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 €, με την
προϋπόθεση το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση)
Η οποιαδήποτε αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί, θα έχει ισχύ από 01/01/2019.
Τέλος επισημαίνουμε ότι:
Για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
 Τα τέκνα ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε ανώτερες ή
ανώτατες σχολές.
 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67%,
σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.

ΑΔΑ: 73Ν5ΩΗ7-ΘΛΟ

Μείωση θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται
υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β) φωτοαντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ,
γ) φορολογική δήλωση τελευταίου έτους και
δ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. τελευταίου έτους
δήλωσης.
(Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’’ αυτό το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.. θα πρέπει
να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους)
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει Ομόφωνα
Την συμπλήρωση της αριθ. 270/2014 [ΑΔΑ: 79Ο8ΩΗ7-4ΝΞ] προηγούμενης απόφασης
Δ.Σ. με προσθήκη, στις κατηγορίες που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος και της κατηγορίας των
τριτέκνων, ως εξής:
4. Μείωση 50% στους Τρίτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 €, με
την προϋπόθεση το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση).
Η οποιαδήποτε αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί, θα έχει ισχύ από 01/01/2019.
Επισημαίνεται ότι για τις κατηγορίες των πολυτέκνων και τριτέκνων προστατευόμενα τέκνα
θεωρούνται:
 Τα τέκνα ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε ανώτερες ή
ανώτατες σχολές.
 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση του 67%,
σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
Μείωση θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται
υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β) φωτοαντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ,
γ) φορολογική δήλωση τελευταίου έτους και
δ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. τελευταίου έτους
δήλωσης.
(Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’’ αυτό το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ.. θα πρέπει
να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους)
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 216/2018
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Καρατέγος Μιχ.

