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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρίθμ. 15/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμφίκλειας - Ελάτειας
Αρ. Απόφασης: 115/2020
ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή των απόρων, ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων από τους δημοτικούς
φόρους ή τέλη
Εισηγητής: Δήμαρχος
Στην Κάτω Τιθορέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2020
ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθε σε Τακτική μέσω Τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση
το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθμ. 9203 – 26/10/2020 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου
που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν
παρόντα τα 17 μέλη του ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσιάμης Κωνσταντίνος
2) Βαΐτσος Χρήστος
3) Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος
4) Πόρρος Αντώνιος
5) Κοντούνης Θωμάς
6) Λαπατσάνης Ζήσιμος
7) Ξηρομερίτης Γεώργιος
8) Τσιρνόβα Κουγιάτσου Πετρούλα
9) Βαφειάς Αθανάσιος
10) Παπακωνσταντίνου Χρυσάνθη
11) Γκιώνης Κωνσταντίνος
12) Καψής Αχιλλέας
13) Αυγερινάκος Ιωάννης
14) Νικολοπούλου-Κίσσα Ιωάννα
15) Γκενεράλης Σεραφείμ
16) Τζουβάρα Αλτάνα
17) Μαγκλάρας Παντελεήμων

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Ράπτης Μάρκος
2) Τσιρογιάννης Γεώργιος
3) Τριφύλλης Ιωάννης
4) Ντάλας Γεώργιος
5) Κυργιόπουλος Κωνσταντίνος
6) Λιανός Ιωάννης
7) Τσαπραΐλη Χρυσούλα
8) Στάθης Γεώργιος
9) Μπαούρδος Κωνσταντίνος
10) Τσούλφας Δημήτριος
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Παρόντος και της προσκληθείσας Δημάρχου κ. Αθανασίας Πλ. Στιβακτή
Στη Συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Καραλή Παναγιώτα , για την
τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 13ο: Απαλλαγή των απόρων, ατόμων με αναπηρίες και πολυτέκνων από τους δημοτικούς
φόρους ή τέλη
Εισηγητής: Δήμαρχος
Η Δήμαρχος κ. Αθανασία Στιβακτή εισηγούμενη το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα έξης:
Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου
13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') και τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 του Ν.4558/18 ορίζονται τα 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 απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους
πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης
του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94). Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση
της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου 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. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με
αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης
εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο
εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό
επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι
αφορολόγητα».
Με βάση την ανωτέρω διάταξη του κώδικα και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στις ευπαθείς
αυτές ομάδες του πληθυσμού, η Οικονομική Επιτροπή με την 187/2020 απόφασή της εισηγήθηκε τη μείωση των τελών
ύδρευσης ως εξής:
1) σε ποσοστό 50% για τα άτομα με αναπηρίες, και όσο διάστημα ισχύει η αναπηρία
2) σε ποσοστό 50% για τους πολύτεκνους, μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου παιδιού
3) σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όσο διάστημα είναι
δικαιούχοι
4) σε ποσοστό 20% για τους τρίτεκνους, μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου παιδιού
5) σε ποσοστό 50% σε οικιακό τιμολόγιο για υιοθέτηση αδέσποτου ζώου από τα επίσημα καταγεγραμμένα του Δήμου
Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και την προσκόμιση των δικαιολογητικών που
προβλέπονται κατά περίπτωση και καλεί το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, είδε τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, έκανε διαλογική συζήτηση κατά την οποία ο κ.
Μαγκλάρας Παντελεήμων και η κ. Τζουβάρα Αλτάνα πρότειναν ότι συμφωνούν με τα υπόλοιπα αλλά η μείωση των τριτέκνων
να είναι όσο και η μείωση για την υιοθέτηση των αδέσποτων .
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει όπως παρακάτω:
Α.- Μείωση των τελών ύδρευσης ως εξής:
1) σε ποσοστό 50% για τα άτομα με αναπηρίες, και όσο διάστημα ισχύει η αναπηρία
2) σε ποσοστό 50% για τους πολύτεκνους, μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου παιδιού
3) σε ποσοστό 50% για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) όσο διάστημα είναι
δικαιούχοι
4) σε ποσοστό 20% για τους τρίτεκνους, μέχρι την ενηλικίωση και του τελευταίου παιδιού
5) σε ποσοστό 50% σε οικιακό τιμολόγιο για υιοθέτηση αδέσποτου ζώου από τα επίσημα καταγεγραμμένα του Δήμου
Β. - Τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της
ιδιότητας) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος
έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ.αριθμό 115
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω:

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ
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