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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
∆ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών

Αριθµ. Απόφασης 246/2016

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 10/06-06-2016 της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
Θέµα: «Ένταξη των τρίτεκνων, µονογονεϊκών οικογενειών και των µακροχρόνια
άνεργων στο µέτρο της µειωµένης καταβολής τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού. (Απόφαση 179/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής) »
1.
Στις Γούρνες, σήµερα την 6η του µηνός Ιουνίου, του έτους 2016, ηµέρα
∆ευτέρα και ώρα 18:00 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.10121/01-06-2016 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, ήταν:

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

ιδ Ασπετάκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

β Πλευράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιε

γ Μεραµβελιωτάκης Γεώργιος Αντιδήµαρχος

ιστ Βασιλείου Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

δ Κατσαµποξάκης Σπυρίδων, Αντιδήµαρχος

ιζ

ε Μουντράκης Ευθύµιος, Αντιδήµαρχος
στ Πετράκης Εµµανουήλ, Αντιδήµαρχος

ιη Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.
ιθ Γαράκη Μαρία, Μέλος ∆.Σ.

ζ Παρλαµάς Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

κ

η Αργυράκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ.

κα Ανυφαντάκης Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ

θ Καλαϊτζάκης Αθανάσιος, Μέλος ∆.Σ.

κβ Σµυρνάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

ι Παπουτσάκης Γεώργιος, Γραµµατέας ∆.Σ.

κγ Ζαχαριουδάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ.

ια Λαµπρινός Νικηφόρος, Μέλος ∆.Σ

κδ Χαλκιαδάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.

ιβ Τσαντηράκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ

κε Μπιτζαράκης Αντώνιος, Μέλος ∆.Σ.

ιγ Σταυρουλάκης Νικόλαος, Μέλος ∆.Σ

κστ Παρθενιώτης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ

Ζαχαριουδάκης Κωνσταντίνος, Μέλος ∆.Σ.
Κουλούρας Εµµανουήλ, Μέλος ∆.Σ.

Λουλουδάκης Απόστολος, Μέλος ∆.Σ.

(2) Απόντες
α Σέγκος Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

ε

β Μηλάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ

στ Χειρακάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος ∆.Σ

γ Φραγκιαδάκης Βαρδής, Μέλος ∆.Σ.

ζ

δ Ρουσάκης Ιωάννης, Μέλος ∆.Σ
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∆ανελάκης Γεώργιος, Μέλος ∆.Σ.
Μπάτσης ∆ηµήτριος, Μέλος ∆.Σ.
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Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόµιµα µε την αριθµ. πρωτ. 10121/01-062016 πρόσκληση του Προέδρου.
β. ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥΣ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ /
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(1) Παρόντες
α. Περβολαράκης Εµµανουήλ
β. Φανταουτσάκης ∆ηµήτριος
(2) Απόντες
Κανείς

∆ηµοτικής Κοινότητας Ανώπολης
Τοπικής Κοινότητας Κάτω Βάθειας

3.
Ο ∆ήµαρχος κ. Μαστοράκης Ιωάννης προσκλήθηκε νόµιµα µε την αριθµ.
πρωτ. 10121/01-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου και παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη
συνεδρίαση παρευρίσκεται η κ. Μπατσολάκη Αργυρώ, υπάλληλος του ∆ήµου, κλάδου
ΠΕ1 ∆ιοικητικών, για την τήρηση των πρακτικών. Επίσης παρευρίσκεται ο Προϊστάµενος
της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου κ.Παχιαδάκης Ιωάννης για την εισήγηση του 1ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Από τον ΟΑΚ ΑΕ προσκλήθηκε ο πρόεδρος του κ.
Κουνενάκης ∆ηµήτριος και παραβρέθηκαν ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος κ. Καζάσης Φώτιος,
ο ∆ιευθυντής Συγκοινωνιακών Έργων κ. Αγαπάκης Γεώργιος και ο ∆ιευθυντής
∆ιαχείρισης Υδραυλικών και Συγκοινωνιακών Έργων κ. Μαµαγκάκης Ευάγγελος.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.:

Σταυρουλάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης.

Σµυρνάκης Νικόλαος προσήλθε κατά τη διάρκεια της ενηµέρωσης και
αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

Ασπετάκης Αντώνιος προσήλθε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.

Φιλιππάκης Κωνσταντίνος, Λουλουδάκης Απόστολος, αποχώρησαν κατά
τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέµατος και του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης
αντίστοιχα,

Παρλαµάς Κωνσταντίνος και Παρθενιώτης Γεώργιος αποχώρησαν µετά τη
λήψη απόφασης για το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
4.
Κατά παρέκκλιση µετά το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης, συζητήθηκε το 10ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης.
5.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο τριάντα τριών (33)
µελών ήταν παρόντα είκοσι τρείς(23), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
Θέµα 8ο Η∆: «Ένταξη των τρίτεκνων, µονογονεϊκών οικογενειών και των
µακροχρόνια άνεργων στο µέτρο της µειωµένης καταβολής τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού. (Απόφαση 179/2016 της Οικονοµικής Επιτροπής) »
6.
6.
Για το παραπάνω θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
έδωσε το λόγο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Θεµάτων και ∆ιαχείρισης της ∆ηµοτικής
Περιουσίας κ. Πλευράκη Εµµανουήλ, ο οποίος εισηγήθηκε την 179/2016 απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής, ως εξής:
:
{{ Νοµοθετικό πλαίσιο
Με τις διατάξεις του ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α’ 21-2-2016) «Μέτρα για την
επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» ρυθµίστηκαν
2
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µεταξύ άλλων ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν την περιουσία και τα έσοδα
των ∆ήµων ως ακολούθως:
Με το άρθρο 13 υπό τον τίλτο «Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη και φόρους»
διευρύνεται η κατά τον κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006)
δυνατότητα των ∆ήµων να χορηγούν µείωση ή απαλλαγή από δηµοτικούς
φόρους και τέλη σε ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού ώστε να συµπεριληφθούν
ρητώς πλέον σε αυτές οι τρίτεκνοι ,οι µονογονεικές οικογένειες και οι
µακροχρόνια άνεργοι καθώς και οι δικαιούχοι των µέτρων αντιµετώπισης
ανθρωπιστικής κρίσης του ν.4320/2015,ανάλογα µε την πραγµατική
οικονοµική τους κατάσταση και κατόπιν εφαρµογής συγκεκριµένων
εισοδηµατικών κριτηρίων εφόσον το οικείο δηµοτικό συµβούλιο αποφασίσει
σχετικά ,λαµβάνοντας υπ’ οψιν ειδικά για τα ΑµΕΑ το πρόσθετο κόστος που
απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Συγκεκριµένα ,η παρ.3
του άρθρου 202 του ν.3463/2006 (Α’ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«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 άπορους ,τα άτοµα µ ε
αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους ,τις µονογονεικές
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.4320/20015 (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».
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ
-ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
Σύµφωνα µε τον Ν.3454/2006 : «Γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική
µέριµνα και επιµέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή
νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων ή εκτός γάµου γεννηθέντων τα
οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23) έτος της
ηλικία στους ή φοιτούν 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 (25) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό
προβλέπεται. Στα τρία (3) παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
ισοβίως ,ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Η ιδιότητα του
τρίτεκνου αποδεικνύεται µε το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
ενδιαφερόµενου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρµόδιας αλλοδαπής αρχής».
-ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’
αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση ,τη γονική µέριµνα ενός (1) ή
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περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα
και µετά την ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25 ο υ
έτους της ηλικίας του (αρ.9 παρ.6 ν.3838/2010)
-ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
Ως µακροχρόνια άνεργοι, θεωρούνται όσοι έχουν συµπληρώσει κατά την
ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί
12µηνο και παραµένουν εγγεγραµµένοι στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆.
Η κατάσταση συνεχούς ανεργίας προκύπτει από τα µητρώα ανέργων του
ΟΑΕ∆.
-ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΕΛΩΝ
Οι συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε
την 540/2011 Α∆Σ 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 τµ (* 0,80€/τµ)
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 τµ και άνω (* 1,60 €/τµ)
Με βάση τα παραπάνω κρίνεται σκόπιµο η λήψη απόφασης µείωσης των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού κατά τεκµήριο ασθενέστερων
οικονοµικά συνδηµοτών στις παραπάνω κατηγορίες.
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους
α)τρίτεκνους, β)µονογονεϊκές οικογένειες, γ) µακροχρόνια άνεργους
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1.ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
1 α . προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
1β. ∆ικαιολογητικά:
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Αίτηση
Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Πιστοποιητικό σπουδών εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν και δεν έχουν
συµπληρώσει το 25 ο έτος.
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η
σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής
κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.

2.ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
2 α . προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
2β. ∆ικαιολογητικά:
Χηρεία του µονογονέα
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1)
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας. Το τέκνο αυτό δεν
πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόµενο σύζυγο του µονογονέα. Αν
από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του µονογονέα τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική
πράξη θανάτου.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών
,υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και
κατ’αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι και την ενηλικίωση του τέκνου.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
5
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κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω
µείωση.

∆ιαζύγιο ή διακοπή έγγαµου συµβίωσης των γονέων (διάσταση)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25
ετών
 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η
άσκηση της γονικής µέριµνας σε ένα µόνο γονέα σε περίπτωση
διαφωνίας ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συµφωνίας των
γονέων, θεωρηµένο από το αρµόδιο δικαστήριο µε το οποίο
ανατέθηκε η άσκηση γονικής µέριµνας στον ένα εκ των δύο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της
διάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 1514 ΑΚ σε συνδυασµό µε το
αρ. 1513ΑΚ.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν
λόγω µείωση.
Απόκτηση τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των γονέων
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25
ετών
 Υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι το τέκνο δεν έχει
αναγνωρισθεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει
της γονικής µέριµνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Α ν
το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών υπεύθυνη
δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής
µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της
Ή
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 Αν το τέκνο είναι αναγνωρισµένο από τον πατέρα ,υπεύθυνη
δήλωση της µητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής
µέριµνας ,ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει
συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε
το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας
.Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών ,υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα
µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν έχει εκπέσει της
γονικής µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε
είχε υπάρξει συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε
συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της
γονικής µέριµνας.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν
λόγω µείωση.
Υιοθεσία τέκνου από ένα µόνο γονέα
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1)
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25 ετών
 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η
υιοθεσία του τέκνου µέχρι την ενηλικίωσή του ,συνοδευόµενης από
το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της
 Υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου κατόπιν
υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν τοις
πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα κατόπιν
υιοθεσίας.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
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εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω
µείωση.
3.ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
3 α . προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους
βαρύνει
3β. ∆ικαιολογητικά:
 Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ όπου θα εµφανίζεται άνεργος έως και
την ηµεροµηνία αίτησης
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η
σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής
κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.
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 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 παρ.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,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα :
Ι. Εισηγούµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη µείωση κατά 50% των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους:
α) τρίτεκνους,
β) µονογονεϊκές οικογένειες,
γ) µακροχρόνια άνεργους
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
1 . προϋποθέσεις:
α

 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
1β. ∆ικαιολογητικά:






Αίτηση
Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Πιστοποιητικό σπουδών εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν και δεν έχουν
συµπληρώσει το 25 ο έτος.
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η
σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής
κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.
2. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
2 . προϋποθέσεις:
α

 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
2β. ∆ικαιολογητικά:
Χηρεία του µονογονέα
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 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1)
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο κατόπιν χηρείας. Το τέκνο αυτό δεν
πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόµενο σύζυγο του µονογονέα. Αν
από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας
του µονογονέα τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική
πράξη θανάτου.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων
τέκνων. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών
,υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις πράγµασι και
κατ’αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι και την ενηλικίωση του τέκνου.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω
µείωση.
∆ιαζύγιο ή διακοπή έγγαµου συµβίωσης των γονέων (διάσταση)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25
ετών
 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η
άσκηση της γονικής µέριµνας σε ένα µόνο γονέα σε περίπτωση
διαφωνίας ή αντίγραφο πρακτικού κοινής συµφωνίας των
γονέων, θεωρηµένο από το αρµόδιο δικαστήριο µε το οποίο
ανατέθηκε η άσκηση γονικής µέριµνας στον ένα εκ των δύο,
σύµφωνα µε το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της
διάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 1514 ΑΚ σε συνδυασµό µε το
αρ. 1513ΑΚ.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
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κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν
λόγω µείωση.
Απόκτηση τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των γονέων
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή
βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα
ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει
ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25
ετών
 Υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι το τέκνο δεν έχει
αναγνωρισθεί από τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει
της γονικής µέριµνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Α ν
το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών υπεύθυνη
δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής
µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της
Ή
 Αν το τέκνο είναι αναγνωρισµένο από τον πατέρα ,υπεύθυνη
δήλωση της µητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής
µέριµνας ,ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει
συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε
το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας
.Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών ,υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα
µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν έχει εκπέσει της
γονικής µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε
είχε υπάρξει συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε
συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της
γονικής µέριµνας.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν
λόγω µείωση.
Υιοθεσία τέκνου από ένα µόνο γονέα
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
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αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1)
τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25 ετών
Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η
υιοθεσία του τέκνου µέχρι την ενηλικίωσή του ,συνοδευόµενης από
το κατά νόµο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της
Υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και
κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου κατόπιν
υιοθεσίας. Σε περίπτωση που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας
έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου ασκούσε εν τοις
πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα κατόπιν
υιοθεσίας.
Αίτηση
Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου
οικονοµικού έτους
Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα
εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω
µείωση.

3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
3 α . προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου χερσονήσου και ο
λογαριασµός της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€
προσαυξηµένο κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους
βαρύνει
3β. ∆ικαιολογητικά:
 Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ όπου θα εµφανίζεται άνεργος έως και
την ηµεροµηνία αίτησης
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να
ενηµερώνει την Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης
κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η
σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής
κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.
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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 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 παρ.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.

 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 179 / 2016}}
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 179/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, τις σχετικές διατάξεις του
Ν.4368/2016, του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και του Ν.3852/2010 και ύστερα από διαλογική
συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη µείωση κατά 50% των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους:
α) τρίτεκνους,
β) µονογονεϊκές οικογένειες,
γ) µακροχρόνια άνεργους
Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά
1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ
1α. προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της
∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€ προσαυξηµένο κατά
1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
1β. ∆ικαιολογητικά:






Αίτηση
Αντίγραφο Αστυνοµικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
Εκκαθαριστικό Σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους
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 Πιστοποιητικό σπουδών εφόσον τα παιδιά σπουδάζουν και δεν έχουν συµπληρώσει
το 25ο έτος.
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο ενδιαφερόµενος να
δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την Υπηρεσία στην
περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων
που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.
2. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
2 . προϋποθέσεις:
α

 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χερσονήσου και ο λογαριασµός της
∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€ προσαυξηµένο κατά
1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
2β. ∆ικαιολογητικά:
Χηρεία του µονογονέα
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής
αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο
κατόπιν χηρείας. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόµενο
σύζυγο του µονογονέα. Αν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η
κατάσταση χηρείας του µονογονέα τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική
ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη
γονική µέριµνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Αν το τέκνο είναι
ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών ,υπεύθυνη δήλωση ότι ασκούσε εν τοις
πράγµασι και κατ’αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα αυτού για ορισµένο
χρονικό διάστηµα µέχρι και την ενηλικίωση του τέκνου.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την
Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής των
τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε
περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας
δικαιούται την εν λόγω µείωση.
∆ιαζύγιο ή διακοπή έγγαµου συµβίωσης των γονέων (διάσταση)
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25 ετών
14
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 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση της
γονικής µέριµνας σε ένα µόνο γονέα σε περίπτωση διαφωνίας ή αντίγραφο
πρακτικού κοινής συµφωνίας των γονέων, θεωρηµένο από το αρµόδιο
δικαστήριο µε το οποίο ανατέθηκε η άσκηση γονικής µέριµνας στον ένα εκ
των δύο, σύµφωνα µε το άρθρο 1513ΑΚ ή για την περίπτωση της
διάστασης σύµφωνα µε το άρθρο 1514 ΑΚ σε συνδυασµό µε το αρ.
1513ΑΚ.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την
Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής
των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε
περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας
δικαιούται την εν λόγω µείωση.
Απόκτηση τέκνου χωρίς γάµο ή σύµφωνο συµβίωσης των γονέων
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας
αλλοδαπής αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον
ανήλικο τέκνο ή ενήλικο έως και 25 ετών
 Υπεύθυνη δήλωση της µητέρας ότι το τέκνο δεν έχει αναγνωρισθεί από
τον πατέρα και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής µέριµνας ούτε της
έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Αν το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25
ετών υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την
ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν είχε εκπέσει της γονικής µέριµνας ούτε
της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της
Ή
 Αν το τέκνο είναι αναγνωρισµένο από τον πατέρα ,υπεύθυνη δήλωση της
µητέρας ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής µέριµνας ,ούτε της έχει
αφαιρεθεί η άσκησή της και δεν υπάρχει συµφωνία των γονέων κατά το
άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο 1513ΑΚ για από κοινού
άσκηση της γονικής µέριµνας .Σε περίπτωση που το τέκνο είναι ενήλικο
ηλικίας έως και 25 ετών ,υπεύθυνη δήλωση ότι για ορισµένο χρονικό
διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του τέκνου η ίδια δεν έχει εκπέσει της
γονικής µέριµνας ούτε της είχε αφαιρεθεί η άσκησή της ούτε είχε υπάρξει
συµφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1515ΑΚ σε συνδυασµό µε το άρθρο
1513ΑΚ για από κοινού άσκηση της γονικής µέριµνας.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού
έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την
Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής
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των τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε
περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας
δικαιούται την εν λόγω µείωση.
Υιοθεσία τέκνου από ένα µόνο γονέα
 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το ∆ήµο ή βεβαίωση
οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ ή αρµόδιας αλλοδαπής
αρχής ,από το οποίο να προκύπτει ότι έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή
ενήλικο έως και 25 ετών
 Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει η υιοθεσία του
τέκνου µέχρι την ενηλικίωσή του ,συνοδευόµενης από το κατά νόµο
πιστοποιητικό τελεσιδικίας της
 Υπεύθυνη δήλωση του µονογονέα ότι ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’
αποκλειστικότητα τη γονική µέριµνα τέκνου κατόπιν υιοθεσίας. Σε περίπτωση
που το τέκνο αυτό είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, υπεύθυνη δήλωση
του µονογονέα ότι για ορισµένο χρονικό διάστηµα µέχρι την ενηλικίωση του
τέκνου ασκούσε εν τοις πράγµασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική
µέριµνα κατόπιν υιοθεσίας.
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο
ενδιαφερόµενος να δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την
Υπηρεσία στην περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής των
τετραγωνικών µέτρων που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε
περίπτωση αλλαγής της οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας
δικαιούται την εν λόγω µείωση.
3. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ
3α. προϋποθέσεις:
 Οι ωφελούµενοι να είναι κάτοικοι του ∆ήµου χερσονήσου και ο λογαριασµός
της ∆ΕΗ να εκδίδεται στο όνοµά τους
 Η µείωση να αφορά την κύρια κατοικία
 Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνάει τα 9,000€ προσαυξηµένο
κατά 1.000€ για κάθε ανήλικο τέκνο που τους βαρύνει
3β. ∆ικαιολογητικά:
 Πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕ∆ όπου θα εµφανίζεται άνεργος έως και την
ηµεροµηνία αίτησης
 Αίτηση
 Αντίγραφο Αστυνοµικής ταυτότητας
 Αντίγραφο λογαριασµού ∆ΕΗ
 Εκκαθαριστικό σηµείωµα από την ∆.Ο.Υ του τελευταίου οικονοµικού έτους
 Υπεύθυνη δήλωση µε την οποία αναλαµβάνει την υποχρέωση ο ενδιαφερόµενος να
δηλώνει την µόνιµη κατοικία του και να ενηµερώνει την Υπηρεσία στην
περίπτωση αλλαγής της µόνιµης κατοικίας ή µεταβολής των τετραγωνικών µέτρων
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που θα εξυπηρετεί η σύνδεση της ∆ΕΗ και σε περίπτωση αλλαγής της
οικογενειακής κατάστασης βάσει της οποίας δικαιούται την εν λόγω µείωση.
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 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 παρ.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 246/2016
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΟΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆-Τ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
(ακολουθούνοιυπογραφέςτωνπαρόντων)
Η Γραµµατέας
Μπατσολάκη Αργυρώ
Γούρνες
Ακριβές απόσπασµα
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
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