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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµ. Απόφασης 220/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 12/26-05-2015 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ’ αυτά για
τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής).»
1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 26η του µηνός Μαΐου, του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και
ώρα 14.30 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην
έδρα του ∆ήµου (στην αίθουσα συνεδρίων του ∆.Ε.Κ.Κ.), ύστερα από τη µε αριθµό
πρωτ.9865/21.05.2015 πρόσκληση του Προέδρου που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα
στους δηµοτικούς συµβούλους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.
2.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα
τρία (33) µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τους τρείς (03) Προέδρους /Εκπροσώπους των
∆ηµοτικών/Τοπικών Κοινοτήτων, ήταν:

α. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ
(1) Παρόντες
α Χρηστάκης Ιωάννης, Πρόεδρος ∆.Σ.

ιε

Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιστ ∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιζ

δ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιη Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ε Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος

ιθ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

στ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

κ

ζ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

κα Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ.

η Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κβ Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

θ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κγ Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ι Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

κδ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

ια Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κε Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

κστ Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

κζ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ

Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ιδ Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

(2) Απόντες
α Λουλουδάκης Απόστολος, Αντιδήµαρχος
β Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος
1

δ

Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.

ε

Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.
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γ Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.

στ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 9865/21.05.2015
πρόσκληση του Προέδρου.
β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ / ΤΟΠΙΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(1) Παρόντες
α Τσιχλή Αικατερίνη
∆ηµοτικής Κοινότητας Λ. Χερσονήσου
β Περβολαράκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
γ Μορφουλάκης Εµµανουήλ
∆ηµοτικής Κοινότητας Μοχού
Τοπικής Κοινότητας Αιτανίων
δ Ξυδιανάκης Ηρακλής
(2) Απόντες
α Λαπίδης Θεόδωρος
∆ηµοτικής Κοινότητας Μαλίων
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 9865/21.05.2015
πρόσκληση του Προέδρου.
3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα και παρίσταται στη
συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ∆ήµου,
κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται η Γενική
Γραµµατέας κ. Νηστικάκη Αναστασία και ο κ. Βασιλάκης Νικόλαος, Προϊστάµενος της
∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών για παροχή διευκρινήσεων σε θέµατα αρµοδιότητάς τους.
4.
Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου , 2ου ,11ου θέµατος της ηµερήσιας
διάταξης προσήλθαν αντίστοιχα οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ Σµυρνάκης Νικόλαος , Ασπετάκης
Αντώνιος, και Μηλάκης Ιωάννης. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Μουντράκης Ευθύµιος αποχώρησε
πριν τη λήψη απόφασης για το 11ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ
Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Σµυρνάκης Νικόλαος, Βασιλείου Αντώνιος, Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος
ο
και Σταυρουλάκης Νικόλαος αποχώρησαν µετά τη λήψη απόφασης για το 11 θέµα της ηµερήσιας

διάταξης.
5.
Κατά παρέκκλιση µετά τα θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης , συζητήθηκε το 3ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης και µετά το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν το 22ο
και 23ο αντίστοιχα .
6.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33) µελών
ήταν παρόντα είκοσι τέσσερα (24), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και τα εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 13ο Η∆: «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ’
αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά
τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής)».
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έδωσε το λόγο στο Αντιδήµαρχο Οικονοµικών
κ. Πλευράκη Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου το θέµα
που αφορά: «Μείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή απαλλαγή απ’
αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά
τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία (Η 131/2015 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής)»., θέτοντας υπόψη του σώµατος την 131/2015 απόφαση της οικονοµικής
επιτροπής και όπως παρακάτω:

{{ Αριθµός

Απόφασης

131 / 2015
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Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, ζήτησε από τα µέλη της την
έγκριση για την εισαγωγή του θέµατος προς συζήτηση ως κατεπείγον, για το λόγο ότι δεν συµπεριελήφθη
στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης και επείγει η συζήτηση του.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού άκουσαν τη εισήγηση του Προέδρου τους, έλαβαν
υπόψη τους τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση από
την οποία προέκυψε ότι το ανωτέρω θέµα ήταν πράγµατι κατεπείγον,
Αποφασίζουν οµόφωνα:
1. Κρίνουν το θέµα ως κατεπείγον.
2. Η συζήτηση του θέµατος θα γίνει στην αρχή της συνεδρίασης πριν από την συζήτηση των θεµάτων της
ηµερήσιας διάταξης µε σειρά τέταρτο στα τέσσερα θέµατα της εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Για το παραπάνω θέµα της εκτός ηµερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Χερσονήσου, έθεσε υπόψη των µελών της την από 16-3-2015 εισήγηση του τµήµατος εσόδων &
περιουσίας η οποία αναφέρει τα εξής :
Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 ορίζουν ότι είναι δυνατή ύστερα από
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού
των µελών του, η µείωση των δηµοτικών φόρων ή τελών µε ποσοστό µέχρι 50% ή και η απαλλαγή από
αυτούς για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται
από την κείµενη νοµοθεσία.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
Α. ΑΠΟΡΟΙ
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι ανασφάλιστοι µε οικογενειακό εισόδηµα έως 6.000 €
προσαυξανόµενο κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε ανήλικο ή προστατευόµενο παιδί µε την
προϋπόθεση ότι το εισόδηµα αυτό δεν προέρχεται από επαγγελµατική δραστηριότητα τέτοια που να τους
παρέχει τη δυνατότητα ασφάλισης όπως ορίζεται στην Υ.Α. 139491/2006 ΦΕΚ Β΄1747/16-30.11.2006
Η ιδιότητα της οικονοµικής αδυναµίας (∆28/οικ.9741/2843/12-9-13 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας) θέτει τις εξής προϋποθέσεις:
 Η κατάσταση στην οποία τελούν τα πρόσωπα και η εξ’ αυτής ανάγκες να µην καλύπτονται από
ασφαλιστικό φορέα
 να υφίσταται αποδεδειγµένη αδυναµία κάλυψης της συγκεκριµένης ανάγκης από τα ίδια µέσα.
Αποδεδειγµένη αδυναµία κάλυψης προκύπτει εφόσον διαπιστωθεί ότι η καταβολή της συγκεκριµένης
δαπάνης από τα ίδια µέσα θα περιήγαγε τον αιτούντα σε αδυναµία ανταπόκρισης επί των βασικών
βιοτικών αναγκών του ίδιου και της οικογένειας του (ΥΑ. 7826/73 ΦΕΚ985/1973 τ.Β’)
 Εκκαθαριστικό εφορίας του αιτούντος
 ∆ύναται επίσης να ζητηθούν συµπληρωµατικά στοιχεία όπως τη διενέργεια κοινωνικής
έρευνας (Υ.Α. 7826/73). Ο Κοινωνικός λειτουργός συντάσσει Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας µε
σχετική εισήγηση.
Β. ∆ΗΜΟΤΕΣ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθµια
Υγειονοµική Επιτροπή όπου προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας.
Γ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3454/2006 ορίζουν ότι η ιδιότητα του πολυτέκνου αποδεικνύεται µε το
πιστοποιητικό της οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχα πιστοποιητικό της αρµόδιας αλλοδαπής αρχής,
συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
Ειδικότερα:
«- Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι 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
3
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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.
– 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 ή τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισµένα
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις
και δεν έχουν συµπληρώσει το (25ο) έτος της ηλικίας του. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
– 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.
–Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορριφθέντα τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και αν
τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων,
υπό τους περιορισµούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.»
Επίσης πολύτεκνου είναι (Ν.860/5-1-1979)
ι) Η µητέρα χήρα µε τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο.
ii) Ο πατέρας µε τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο
και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέµου µε αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
iii) Ο σύζυγος µε τρία (3) τρία τέκνα σε περίπτωση θανάτου της µητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη
τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. iv) Τα ορφανά από πατέρα και µητέρα εφόσον
είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαµβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετηµάτων
των Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισηµάνσεις
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (i-iv) πρέπει επιπλέον να είναι:
Ι) Τα θήλεα άγαµα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους
ΙΙ) τα άρρενα ανήλικα
ΙΙΙ) σπουδαστές µέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή µαθητές τεχνών και επαγγελµάτων.
IV) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή αναπηρία πολέµου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο
περιπτώσεις.
Β. Από 1.1.1983 τόσο τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ.2 και 116 παρ. 1
του Συντάγµατος)
Οι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε την 540/2011 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου Χερσονήσου και ισχύουν από 1/1/2012 στο ∆ήµο Χερσονήσου στην κατηγορία
κατοικίες είναι:
Στεγασµένοι Χώροι
Εφαρµογή δύο συντελεστών για κατοικίες
1. Κατοικίες, φιλανθρωπικά – νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού ∆ικαίου (µε εξαίρεση ιδιωτικές
κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων
διαµερισµάτων (όπως οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.25/75), µέχρι 1.200
τ.µ. (x 0.80€/τ.µ.)
2. Κατοικίες, φιλανθρωπικά – νοσηλευτικά ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού ∆ικαίου (µε εξαίρεση ιδιωτικές
κλινικές), γηροκοµεία, παιδικές κατασκηνώσεις, δωµάτια ξενοδοχειακών µονάδων και επιπλωµένων
διαµερισµάτων (όπως οι βοηθητικοί χώροι των δωµατίων παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.25/75), και από
1.201 τ.µ. και άνω (x 1,60€/τ.µ.)
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται σκόπιµο η λήψη απόφασης µείωσης ή απαλλαγής των τελών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισµού κατά τεκµήριο ασθενέστερων οικονοµικά συνδηµοτών που εµπίπτουν στις
παραπάνω κατηγορίες.
Εισηγούµαστε
1. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους Άπορους.
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ
να εκδίδεται στο όνοµά τους.
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• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 6.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους. Στην
περίπτωση που δεν υποβάλλεται ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, βεβαίωση περί µη
υποβολής θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ.
2.
2.1 Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε ποσοστό
αναπηρίας άνω του 80%
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το
ποσοστό αναπηρίας)
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
2.2

Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79%
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το
ποσοστό αναπηρίας)
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
3. Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για όσους κατέχουν την
ιδιότητα του Πολύτεκνου.
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
5

ΑΔΑ: 7ΝΡ4ΩΗΜ-Τ1Ψ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
•

Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει να
προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν λόγω ιδιότητα
µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ∆ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ.
Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/1976.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κάλεσε τα µέλη της να λάβουν σχετική
απόφαση.
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ' όψη της, την εισήγηση του Τµήµατος Εσόδων &
Περιουσίας του ∆ήµου Χερσονήσου τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα :
Ι. Εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την µείωση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ή
απαλλαγή απ’ αυτά για τους άπορους, τα άτοµα µε αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους
οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία όπως παρακάτω.
1.

Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους Άπορους.
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ
να εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 6.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους. Στην
περίπτωση που δεν υποβάλλεται ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος, βεβαίωση περί µη
υποβολής θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ.
2. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για
Α) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το
ποσοστό αναπηρίας)
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
Β)
Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα Άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79%
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
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• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου αναγράφεται το
ποσοστό αναπηρίας)
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
3.Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για όσους κατέχουν την
ιδιότητα του Πολύτεκνου.
Προϋποθέσεις:
• Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της ∆ΕΗ να
εκδίδεται στο όνοµά τους.
• Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
∆ικαιολογητικά
• Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
• Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
• Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
• Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
• Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου οικονοµικού έτους.
• Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει να
προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν λόγω ιδιότητα
µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ∆ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ.
Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της παραγράφου 4
του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/1976.
ΙΙ. Παραπέµπει το θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. }}

7.
Ακολούθως ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να
αποφασίσουν σχετικά.
8.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του θέµατος, την
απόφαση 131/2015 της οικονοµικής επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν.
3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και µετά από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους
Άπορους.
(1). Προϋποθέσεις:
(α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους.
(β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία
(γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 6.000 €
(2). ∆ικαιολογητικά
(α). Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
(β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
(γ). Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
(δ). Το τελευταίο απόκοµµα πληρωµής του επιδόµατος Πρόνοιας
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(ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου
οικονοµικού έτους. Στην περίπτωση που δεν υποβάλλεται ∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος,
βεβαίωση περί µη υποβολής θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ.
Β. Την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για Α) Άτοµα µε
ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%
(1). Προϋποθέσεις:
(α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους.
(β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία.
(γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
(2). ∆ικαιολογητικά
(α). Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
(β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
(γ). Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
(δ). Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας)
(ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
Γ. Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τα
Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 79%
(1). Προϋποθέσεις:
(α). Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους.
(β). Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία.
(γ). Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
(2). ∆ικαιολογητικά
(α). Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
(β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
(γ). Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
(δ). Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής (όπου
αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας)
(ε). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
∆.
Τη Μείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για
όσους κατέχουν την ιδιότητα του Πολύτεκνου.
(1). Προϋποθέσεις:
(α).
Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους.
(β).
Η απαλλαγή να αφορά την κύρια κατοικία.
(γ).
Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 30.000 €
(2). ∆ικαιολογητικά
(α). Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση
(β). Αντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας
(γ). Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
(δ). Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης .
(ε).Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
(στ). Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από τη ∆.Ο.Υ. του τελευταίου
οικονοµικού έτους.
(ζ). Βεβαίωση Σπουδών τέκνου όπου απαιτείται
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ιδιότητα του ωφελούµενου θα πρέπει
να προσκοµίζονται στις αρχές του κάθε έτους επικαιροποιηµένα ούτως ώστε να ελέγχεται η εν
λόγω ιδιότητα µε βάση την οποία υφίσταται η µείωση ή η απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισµού.
Η απαλλαγή ή η µείωση θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση της ∆ΕΗ και δεν θα έχει
αναδροµική ισχύ.
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Η µείωση συντελείται µε την εφαρµογή πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ της
παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του
Ν.429/1976.

.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 220/2015
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Αργυρώ Μπατσολάκη

Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

Χρηστάκης Ιωάννης
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