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Από
ηο
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Απ.
3/17-3-2021
ζςνεδπίαζηρ
(με
ηηλεδιάζκετη)
ηος
Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Είηζαρ.
ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Λήτη απόθαζηρ για μείυζη δημοηικών
ηελών ζε εςπαθείρ κοινυνικά ομάδερ

ηελ Κνηλόηεηα Διενύζαο, έδξα ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ζήκεξα ζηηο 17 ηνπ κήλα Μαξηίνπ
ηνπ έηνπο 2021, εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ώξα 15.00 ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε, ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε, κέζσ ηεο εθαξκνγήο
“e:Presence.gov.gr”, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Είηζαο, ύζηεξα από ηελ αξηζ.
3711/12-3-2021 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., ε νπνία δεκνζηεύηεθε ζηνλ
εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη έρεη
απνζηαιεί ειεθηξνληθά ή έρεη γλσζηνπνηεζεί ζηνλ θ. Γήκαξρν, ζηνπο θ. θ. Γεκνηηθνύο
πκβνύινπο θαη ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Κνηλνηήησλ ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.
3852/2010 όπσο απηό ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη ζήκεξα, ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 10 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11-3-2020, ηεύρνο Ά) θαη
ζε ζπλέρεηα ηεο αξηζ. Γ1α/ΓΠ.νηθ. 14453/05.03.2021(ΦΔΚ Β ́ 895) ΚΤΑ κε ζέκα
«Αληηθαηάζηαζε ηεο ππό ζηνηρεία Γ1α/ΓΠ.νηθ. 13805/03.03.2021 θνηλήο ππνπξγηθήο
απόθαζεο «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνύ COVID-19 ζην ζύλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην δηάζηεκα από ηελ
Πέκπηε, 4 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα 6:00 έσο θαη ηελ Σξίηε, 16 Μαξηίνπ 2021 θαη ώξα
6:00»(Β’ 843)» (34ε εγθύθιηνο).
Ζ πξόζθιεζε επίζεο θνηλνπνηήζεθε ή γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο Πξνέδξνπο ησλ Σνπηθώλ
πκβνπιίσλ Νέσλ ησλ Γεκνηηθώλ Δλνηήησλ Παζζαξώλνο, Δθάιεο θαη Μνινζζώλ.
ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθώλ
πκβνύισλ ζπκκεηείραλ θαη βξέζεθαλ παξόληεο, θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, νη δέθα
επηά (17), δειαδή:

ΠΑΡΟΝΣΔ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ληάθνο Παλαγηώηεο
Γξίβαο Πεξηθιήο
θήθαο Νηθόιανο
Γεσξγνύιε Γηαλλνύια
Βόηζηθαο Αιθηβηάδεο
ηαιίθαο Γεώξγηνο
Μπαιάθα Αηθαηεξίλε
Ράξξαο Φώηηνο
Λαδάο Γεώξγηνο

10. Ράδνο Γεώξγηνο
11. Γαξδίθνο Βαζίιεηνο
12. Νάζηνο Οδπζζέαο
13. Πάηθαο ππξίδσλ
14. ηέθνο Θεόδσξνο
15. Λενληίνπ Κσλ/λνο
16. Γεκεηξηάδεο Γεώξγηνο
17. Εηάθθαο Γεώξγηνο

ΑΠΟΝΣΔ
1. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο
2. Λάκπξνπ Γεκήηξηνο
3. Παπαδεκεηξίνπ - Θεκειή Υξηζηίλα
4. Σδηάιιαο Αζαλάζηνο
5. Μπαιαηζόο Βαζίιεηνο
6. Καηζνπιίδεο Παλαγηώηεο
7. Καινγήξνπ Ησάλλα
8. Λσξίδαο Γεώξγηνο
9. ακαξάο Νηθόιανο
10. Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο
νη νπνίνη δελ είραλ πξνζέιζεη αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα.
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Οη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ.θ. Μπαιαληάλεο Ζξαθιήο, Σδηάιιαο Αζαλάζηνο, Καινγήξνπ
Ησάλλα θαη Μαιηζζόβαο Παλαγηώηεο πξνζήιζαλ ζηελ ζπλεδξίαζε θαηά ην ζηάδην ηεο
ελεκέξσζεο θαη πξηλ από ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ, ελώ ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ.
Λάκπξνπ Γεκήηξηνο θαηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1νπ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκαηνο.
ηη ζςνεδπίαζη παπέζηηζαν:

Ο Γήκαξρνο θ. Πιηάθνο Μηραήι

Ο ππεξεζηαθόο Γξακκαηέαο θ. Γξόζνο Ησάλλεο γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Ύζηεξα από ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο θαη ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο πξόηαζεο ηνπ
Πξνέδξνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην νκόθσλα απνθάζηζε ηελ ζπδήηεζε εθηόο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο, κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ θαηεπείγνληνο ησλ παξαθάησ ζεκάησλ:
1.-Έγθξηζε ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο ηνπ Γήκνπ Είηζαο κε ην Αζηηθό ΚΣΔΛ Ησαλλίλσλ γηα
επηδόηεζε εηζηηεξίνπ δξνκνινγίσλ Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ γηα ην δηάζηεκα από 01/04/2021
έσο 31/08/2021.
2.-Υνξήγεζε εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ Γεκνηηθό ύκβνπιν θ. Γξίβα Πεξηθιή ηνπ Βαζηιείνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηελ Γ/λζε Γηαρείξηζεο Γεκόζηνπ Τιηθνύ (πξώελ Ο.Γ.Γ.Τ.), ζηα
Άλσ Ληόζηα - Μαγνπιέδα Αηηηθήο.
Δπί ηος 6ος θέμαηορ ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ:
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, αλαθεξόκελνο ζην παξαπάλσ ζέκα, έδσζε ην
ιόγν ζηνλ Αληηδήκαξρν θ. Ράξξα Φώηην, ν νπνίνο έζεζε ππόςε ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ
ηελ παξαθάησ εηζήγεζε, ηελ νπνία θαηέζεζε πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα πξαθηηθά,
πξόηεηλε λα εγθξηζεί θαη έρεη σο εμήο:
«Σην επίθεληξν ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπ Γήκνπ πξέπεη λα βξίζθεηαη πάληα ε βνχιεζή ηνπ λα
εθαξκφζεη θνηλσληθή πνιηηηθή θαη λα απνδείμεη εκπξάθησο ηε κέξηκλά ηνπ γηα ηηο εππαζείο
θνηλσληθέο νκάδεο πνπ πιήηηνληαη ζηηο ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.
Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ
(Ν.3463/06) φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4368/16 (ΦΔΚ
21/21.02.2016 ηεχρνο Α') θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18 νξίδνληαη ηα
εμήο:
«Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή ε απαιιαγή απφ
απηνχο γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο
κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ
νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Κνηλσληθνχ
Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α' 94).
Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο
άλσ κείσζεο ή απαιιαγήο. Η επίπησζε ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη
ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο.
Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη
ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο
εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. Σην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ
θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ
πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα,
εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη
κεηακνζρεπκέλσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα».
Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ηνπ θψδηθα θαη επεηδή ν Γήκνο καο νθείιεη λα δείμεη ην
θνηλσληθφ ηνπ πξφζσπν ζηηο εππαζείο απηέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ, πάληα βαζηδφκελνη ζηηο
αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο ησλ ηειψλ θαη ζε επίπεδα πνπ δελ ζα επηθέξνπλ
ζεκαληηθέο απνθιίζεηο ζηα πξνζδνθψκελα έζνδα ηνπ Γήκνπ, πξνηείλνπκε ηε κείωζε ηωλ
ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ ζε πνζνζηό 50% γηα ηηο παξαθάησ νκάδεο:
1. γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο,
2. ηνπο πνιύηεθλνπο,
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3. ηνπο ηξίηεθλνπο,
4. ηηο κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο
5. ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (πξψελ Κνηλωληθό
Εηζνδήκαηα Αιιειεγγύεο).
Τν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ εμαηηίαο ηεο ελ ιφγσ κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ζα βαξχλεη ηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ζα θαιπθζεί κε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ άκεζν θαη δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ
ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο αλσηέξσ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ πξνηείλεηαη ν θαζνξηζκφο
εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ αλά θαηεγνξία σο εμήο:
Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα φπσο απηφ
πξνθχπηεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο θαη ην νπνίν αθνξά ζηα θάζε είδνπο
εηζνδήκαηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (εηζνδήκαηα από κηζζνύο, ζπληάμεηο, απνδεκηώζεηο,
απηνηειώο θνξνινγνύκελα εηζνδήκαηα, εηζνδήκαηα από αθίλεηα θ.ι.π). Σε πεξίπησζε
πνπ θαηνηθνχλ θαη άιια άηνκα ζηελ νηθία ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα εηζνδήκαηα απηά.
1.
Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηα άηνκα κε
αλαπεξία 67% θαη άλω, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή
άηνκα πνπ ηα βαξχλνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε κε αλαπεξία 67% θαη άλσ.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) ρωξίο ηα επηδόκαηα, κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 12.000,00€. Γελ ζα πξνζκεηξνχληαη
ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμστδξπκαηηθφ επίδνκα,
επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ νξγάλσλ, θ.ι.π.) ηα
νπνία είλαη αθνξνιφγεηα. Η έληαμε ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα γίλεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε
αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ.
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ην βαξχλεη πξνζηαηεπφκελν
κέινο κε αλαπεξία θαηά πεξίπησζε
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
H ηδηόηεηα ηνπ αλαπήξνπ, απνδεηθλχεηαη κε Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο
ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπ.
2.
Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 15.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
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 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Η ηδηόηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Ν.3454/06)
Τξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ
παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή
εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη. Σηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε
πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
3.
Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 18.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΣΠΔ)
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
ηνπ Γήκνπ ζπλνδεπόκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ
Διιάδνο (ΑΣΠΔ). Πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:
πνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21
ηνπ Ν. 2247/1994 /ΦΔΚ 182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΣηΔ).
Πνιχηεθλνη επίζεο είλαη:
Ι.
Ν. 860/5-1-1979
α)
Η κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν.
β)
Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70%
θαη δελ εξγάδεηαη.
γ)
Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ
απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν.
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δ)
Τα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ
Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο.
Δπηζεκάλζεηο:
Α.
Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη:
i)
ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο
ii)
ηα άξξελα αλήιηθα
iii)
ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη
επαγγεικάησλ
iv)
αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο
ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Β.
Απφ 1/1/1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ.
2 θαη 116 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο).
Γ.
Μέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο.
Απφ 18/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Ν. 1329/1983).
ΙΙ.
Ν. 3454/7-4-2006
α)
Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα
ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο
ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σηα ηέθλα απηά
ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο
αλεμαξηήησο ειηθίαο.
β)
Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη
ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
γ)
Τα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΚ
2 Α’) φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ
ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή
ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ.
3454/2006).
4.
Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο κνλνγνλεϊθέο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 12.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
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 Γηα ηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο, αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία
κε ηελ νπνία αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ή
αληίγξαθν πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην
δηθαζηήξην κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλαλ εθ ησλ δχν γνλέσλ
 Γηα ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, ε ρεξεία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ εθηφο γάκνπ ηνπ κνλνγνλέα, ππεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη
δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ην ηέθλν απφ ηνλ παηέξα θαη λα θαίλεηαη εγγεγξακκέλν ζην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζαλ θαλνληθή εγγξαθή
Γηα ηελ απόδεημε ηεο κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε
πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.).
i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή
αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Τν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη
απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο.
ii. Τέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ
έλα κφλν γνλέα ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη
ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Τν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Ν.3812/09, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3838/10)
5.
Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ
είλαη δηθαηνύρνη Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (πξώελ ΚΕΑ), φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο
νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη ρωξίο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ δήκνπ καο φηη είλαη
δηθαηνχρνο ΔΔΔ (πξψελ ΚΔΑ)
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Γεληθέο δηαηάμεηο:

Η κείωζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ αθνξά ζηελ πξώηε θαηνηθία ησλ δηθαηνχρσλ θαη
κφλνλ (ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε) θαη δχλαηαη λα παξέρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Πνζά πνπ αθνξνχλ ζε
δεκνηηθά ηέιε πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο δελ
επηζηέθνληαη.

Η κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ παξέρεηαη κέζσ κείσζεο ησλ δεισζέλησλ
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πιαζκαηηθνχ
εκβαδνχ, ηα νπνία ελ ζπλερεία ελζσκαηψλνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ
βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο (απνζηνιή ζηνηρείσλ ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα απφ ην
Γήκν ζην ΓΔΓΓΗΔ). Τπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ ελζσκάησζε ηεο κείσζεο ησλ δεισζέλησλ
ηεηξαγσληθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, δε γελλνχλ αμηψζεηο γηα επηζηξνθή πνζψλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ηπρφλ
θαηαβιήζεθαλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ηνπ δηθαηνχρνπ.
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Οη κεηψζεηο αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη φρη ηελ παξνρή. Δπνκέλσο ζε πεξίπησζε
πνπ κεηαβιεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξνρή ηεο κείσζεο, ν δηθαηνχρνο
πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλεη ην Γήκν, εηδάιισο ππάξρεη θίλδπλνο επηβάξπλζεο κε
αλαδξνκηθέο ρξεψζεηο θαη πξφζηηκα ιφγσ αλαθξηβνχο δήισζεο εκβαδνχ.

Όζνη πνιίηεο εληάζζνληαη ζηηο παξερφκελεο ηζρχνπζεο κεηψζεηο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ εθ λένπ αίηεζε θαη λα πξνζθνκίδνπλ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ην θαζεζηψο δηθαηνχρνπ θαη γηα ην
επφκελν έηνο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ράλεηαη ην δηθαίσκα ησλ κεησκέλσλ ηειψλ γηα ην
επφκελν έηνο.

Σε πεξίπησζε επαλαθνξάο ησλ αξρηθψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξνληθνχ νξίνπ επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθφκηζε λέαο αίηεζεο γηα κείσζε
δεκνηηθψλ ηειψλ, δελ ζα γελλά αμηψζεηο επηζηξνθήο πνζψλ ή αλαδξνκηθήο κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επαλαθνξάο ρξέσζεο ησλ αξρηθψλ ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ ηνπ αθηλήηνπ.

Η απφθαζε ζα ηζρχεη απφ ηελ ιήςε ηεο θαη κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο ή ιήςε λέαο
ζρεηηθήο απφθαζεο».
ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά, ην νπνίν αθνύ
έιαβε ππόςε ηνπ ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τελ κείωζε ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ ζε πνζνζηό 50% ζηιρ παπακάηυ
εςπαθείρ κοινυνικά ομάδερ ηος Γήμος:
α. γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο,
β. ηνπο πνιύηεθλνπο,
γ. ηνπο ηξίηεθλνπο,
δ. ηηο κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο,
ε. ηνπο δηθαηνύρνπο ηνπ Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (πξψελ Κνηλωληθό
Εηζνδήκαηα Αιιειεγγύεο).
Τν ζπλνιηθφ θφζηνο απφ ηελ κείσζε ησλ εζφδσλ εμαηηίαο ηεο ελ ιφγσ κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ζα βαξχλεη ηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία ηνπ
Γήκνπ θαη ζα θαιπθζεί κε ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ απφ ηνλ άκεζν θαη δξαζηηθφ πεξηνξηζκφ
ησλ ειαζηηθψλ δαπαλψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ.
Γηα ηε ρνξήγεζε ζηνπο αλσηέξσ ηεο κείσζεο ησλ αλσηέξσ ηειψλ, ηα εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα
θαζνξίδνληαη αλά θαηεγνξία σο εμήο:
Βαζηθφ θξηηήξην είλαη ην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα φπσο απηφ
πξνθχπηεη απφ ην εθθαζαξηζηηθφ ηεο εθνξίαο θαη ην νπνίν αθνξά ζηα θάζε είδνπο
εηζνδήκαηα ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ (εηζνδήκαηα από κηζζνύο, ζπληάμεηο, απνδεκηώζεηο,
απηνηειώο θνξνινγνύκελα εηζνδήκαηα, εηζνδήκαηα από αθίλεηα θ.ι.π). Σε πεξίπησζε
πνπ θαηνηθνχλ θαη άιια άηνκα ζηελ νηθία ιακβάλνληαη ππφςε θαη ηα εηζνδήκαηα απηά.
1. Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία
67% θαη άλω, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία ή άηνκα πνπ ηα
βαξχλνπλ πξνζηαηεπφκελα κέιε κε αλαπεξία 67% θαη άλσ.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) ρωξίο ηα επηδόκαηα, κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 12.000,00€. Γελ ζα πξνζκεηξνχληαη
ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμστδξπκαηηθφ επίδνκα,
επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ νξγάλσλ, θ.ι.π.) ηα
νπνία είλαη αθνξνιφγεηα. Η έληαμε ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα γίλεηαη κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε
αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ.
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 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο ηνπ αηφκνπ κε αλαπεξία θαη ηνπ αηφκνπ πνπ ην βαξχλεη πξνζηαηεπφκελν
κέινο κε αλαπεξία θαηά πεξίπησζε
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
H ηδηόηεηα ηνπ αλαπήξνπ, απνδεηθλχεηαη κε Απφθαζε Υγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο
ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπ.
2.Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο ηξίηεθλεο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 15.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Η ηδηόηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Ν.3454/06)
Τξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ
παηδηψλ απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή
εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ
πξνβιέπεηαη. Σηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε
πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο.
3.Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο πνιύηεθλεο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 18.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΣΠΔ)
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 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
ηνπ Γήκνπ ζπλνδεπόκελν απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο Σπλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ
Διιάδνο (ΑΣΠΔ). Πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:
πνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ
απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21
ηνπ Ν. 2247/1994 /ΦΔΚ 182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΣηΔ).
Πνιχηεθλνη επίζεο είλαη:
Ι.
Ν. 860/5-1-1979
α)
Η κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν.
β)
Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ
νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70%
θαη δελ εξγάδεηαη.
γ)
Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ
απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν.
δ)
Τα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ
Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο.
Δπηζεκάλζεηο:
Α.
Σε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη:
i)
ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο
ii)
ηα άξξελα αλήιηθα
iii)
ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη
επαγγεικάησλ
iv)
αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο
ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.
Β.
Απφ 1/1/1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ.
2 θαη 116 παξ. 1 ηνπ Σπληάγκαηνο).
Γ.
Μέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο.
Απφ 18/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Ν. 1329/1983).
ΙΙ.
Ν. 3454/7-4-2006
α)
Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα
ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο
ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Τερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σηα ηέθλα απηά
ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο
αλεμαξηήησο ειηθίαο.
β)
Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη
ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
γ)
Τα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
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Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979
(ΦΔΚ 2 Α’) φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε
δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ
ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3
άξζξνπ 6 λ. 3454/2006).
4.Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο κνλνγνλεϊθέο
νηθνγέλεηεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη γηα ηνπο έρνληεο εηήζην ζπλνιηθό νηθνγελεηαθό εηζόδεκα
(πξαγκαηηθφ ή ηεθκαξηφ, εθθαζαξηζκέλν θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ
έηνο) κηθξόηεξν ηνπ πνζνύ ηωλ 12.000,00€ κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη δηθαηνινγεηηθψλ
ζην δήκν:
 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Αληίγξαθν Δ1 πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο νηθνλνκηθφ έηνο γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο
πξψηεο θαηνηθίαο
 Αληίγξαθν εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο θαηά ηνπ πξνεγνχκελνπ ηνπ έηνπο έληαμεο
νηθνλνκηθφ έηνο
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
 Γηα ηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο, αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ νπνία κε
ηελ νπνία αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ή
αληίγξαθν πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην
δηθαζηήξην κε ην νπνίν αλαηέζεθε ε άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλαλ εθ ησλ δχν γνλέσλ
 Γηα ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, ε ρεξεία ζα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
 Γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ εθηφο γάκνπ ηνπ κνλνγνλέα, ππεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη
δελ έρεη αλαγλσξηζηεί ην ηέθλν απφ ηνλ παηέξα θαη λα θαίλεηαη εγγεγξακκέλν ζην
πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζαλ θαλνληθή εγγξαθή
Γηα ηελ απόδεημε ηεο κνλνγνλεϊθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε
πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε
θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο
γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.).
i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή
αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Τν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη
απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπο.
ii. Τέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ
έλα κφλν γνλέα ηνπο. Σηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη
ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Τν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Ν.3812/09, φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3838/10)
5.Μείωζε θαηά 50% ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ είλαη
δηθαηνύρνη Ειάρηζηνπ Εγγπεκέλνπ Εηζνδήκαηνο (πξώελ ΚΕΑ), φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο
νξηνζεηείηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη ρωξίο εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ θάησζη
δηθαηνινγεηηθψλ ζην δήκν:
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 Αίηεζε ελδηαθεξφκελνπ
 Αληίγξαθν Α.Γ.Τ. ελδηαθεξφκελνπ
 Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ηνπ δήκνπ καο φηη είλαη
δηθαηνχρνο ΔΔΔ (πξψελ ΚΔΑ)
 Αληίγξαθν Γ.Δ.Η. ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππνρξεσηηθά ζην φλνκα
ηνπ δηθαηνχρνπ ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
 Σπκβφιαην ηδηνθηεζίαο ή κίζζσζεο αθηλήηνπ
 Υπεχζπλε δήισζε ηνπ κηζζσηή ή ηδηνθηήηε φηη ζε πεξίπησζε αιιαγήο θαηνηθίαο δεζκεχεηαη
λα πξνζέιζεη ζηελ ππεξεζία γηα λα δειψζεη ηε δηαθνπή ή ηε ιήμε κίζζσζεο πξνθεηκέλνπ ε
ππεξεζία καο λα πξνβεί ζηελ επαλαθνξά ηεο αξρηθήο ρξέσζεο ηνπ αθηλήηνπ
Γεληθέο δηαηάμεηο:

Η κείωζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ αθνξά ζηελ πξώηε θαηνηθία ησλ δηθαηνχρσλ θαη
κφλνλ (ηδηφθηεηε ή κηζζσκέλε) θαη δχλαηαη λα παξέρεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο
αίηεζεο ηνπ δηθαηνχρνπ κε φια ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά. Πνζά πνπ αθνξνχλ ζε
δεκνηηθά ηέιε πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα δηάζηεκα πξνγελέζηεξν ηεο εκεξνκελίαο ηεο αίηεζεο δελ
επηζηέθνληαη.

Η κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ παξέρεηαη κέζσ κείσζεο ησλ δεισζέλησλ
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Γήκνπ κε ηε κέζνδν ηνπ πιαζκαηηθνχ
εκβαδνχ, ηα νπνία ελ ζπλερεία ελζσκαηψλνληαη ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ
βάζεη ηεο πξνβιεπφκελεο δηαδηθαζίαο (απνζηνιή ζηνηρείσλ ζε πεξηνδηθά δηαζηήκαηα απφ ην
Γήκν ζην ΓΔΓΓΗΔ). Τπρφλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ ελζσκάησζε ηεο κείσζεο ησλ δεισζέλησλ
ηεηξαγσληθψλ ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, νη νπνίεο δελ νθείινληαη ζε
ππαηηηφηεηα ηνπ Γήκνπ, δε γελλνχλ αμηψζεηο γηα επηζηξνθή πνζψλ δεκνηηθψλ ηειψλ πνπ ηπρφλ
θαηαβιήζεθαλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο
ηνπ δηθαηνχρνπ.

Οη κεηψζεηο αθνξνχλ ηνπο δηθαηνχρνπο θαη φρη ηελ παξνρή. Δπνκέλσο ζε πεξίπησζε
πνπ κεηαβιεζνχλ ηα δεδνκέλα πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ παξνρή ηεο κείσζεο, ν δηθαηνχρνο
πξέπεη άκεζα λα ελεκεξψλεη ην Γήκν, εηδάιισο ππάξρεη θίλδπλνο επηβάξπλζεο κε
αλαδξνκηθέο ρξεψζεηο θαη πξφζηηκα ιφγσ αλαθξηβνχο δήισζεο εκβαδνχ.

Όζνη πνιίηεο εληάζζνληαη ζηηο παξερφκελεο ηζρχνπζεο κεηψζεηο, ζα πξέπεη λα
ππνβάιινπλ εθ λένπ αίηεζε θαη λα πξνζθνκίδνπλ εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ εθάζηνπ έηνπο
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα αλαλεψζνπλ ην θαζεζηψο δηθαηνχρνπ θαη γηα ην
επφκελν έηνο. Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα ράλεηαη ην δηθαίσκα ησλ κεησκέλσλ ηειψλ γηα ην
επφκελν έηνο.

Σε πεξίπησζε επαλαθνξάο ησλ αξρηθψλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ρξνληθνχ νξίνπ επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε πξνζθφκηζε λέαο αίηεζεο γηα κείσζε
δεκνηηθψλ ηειψλ, δελ ζα γελλά αμηψζεηο επηζηξνθήο πνζψλ ή αλαδξνκηθήο κείσζεο ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα επαλαθνξάο ρξέσζεο ησλ αξρηθψλ ηεηξαγσληθψλ
κέηξσλ ηνπ αθηλήηνπ.
Η απφθαζε ζα ηζρχεη απφ ηελ ιήςε ηεο θαη κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο ή ιήςε λέαο ζρεηηθήο
απφθαζεο
H Απόθαζη αςηή έλαβε αύξονηα απιθμό 35/2021.
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