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3η Συνεδρίαση
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Αριθ. Απόφασης 7η/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Στη Δημοτική Ενότητα Άνοιξης, σήμερα την 27η του μήνα Μαρτίου του έτους
2015 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. το Συμβούλιο της
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 7595/23-03-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Δημοτικής Ενότητας, που δημοσιεύθηκε στον
πίνακα ανακοινώσεων της Δημοτικής Ενότητας και επιδόθηκε σε κάθε ένα
Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.88 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση
& λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο:«Προέγκριση ή μη ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος''Επιχείρηση
Λιανικής
και
Χονδρικής
Διάθεσης
Τροφίμων''(Παντοπωλείο)αρ.πρωτ.6991/16-03-2015
αίτηση
της
κ.Αντρέα Τζεορτζέκου,επί της οδού Λ.Μαραθώνος αριθμό 57,Άνοιξη».
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της
Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου
ότι σε σύνολο 5 μελών ήταν από τους κ.κ. Συμβούλους της Δημοτικής Ενότητας
παρόντες πέντε:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Πιπέρης Χαράλαμπος
2) Καβούρης Θεόδωρος
3) Πολίτη-Παπάζογλου Μαρία-Ειρήνη
4)Κυριάκης Δημήτριος
5)Μανώλογλου Χρύσα
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Διονύσου Μαρουλάκη
Ζωή.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης, με το εκτός ημερησίας διάταξης θέμα,με την μορφή του
κατεπείγοντως.Ύστερα από το υπ΄αριθμό 7732/23-3-2015 έγγραφο που
δεχθήκαμε από το τμήμα Εσόδων του Δήμου Διονύσου,καλούμαστε να
απαντήσουμε άμεσα σχετικά με την μείωση ή την απαλλαγή από τέλη
καθαριότητας,ηλεκτροφωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων,εξαιτίας της κρισιμότητας του θέματος.
Το θέμα μπήκε σε ψηφοφορία
αποφασίστηκε ομόφωνα
η συζήτηση του θέματος της εκτός ημερησίας διάταξης.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
Θέμα
1ο«Λήψη
απόφασης
για
μείωση
ή
απαλλαγή
από
τέλη
καθαριότητας,ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων
χώρων».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΑΝΑΛΥΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.84 παρ.3 του Ν.3852/2010, το Συμβούλιο κάθε
Δημοτικής Κοινότητας με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο, όταν
ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση, για την χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων
και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους και
πολύτεκνους καθώς και την μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή
από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς
και πρόσωπα που χρήζουν «βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».
Σύμφωνα με το άρθ.202 παρ.3 Ν.3463/2006, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών
φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για
τους άπορους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους,όπως η ιδιότητα τους
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.
Σύμφωνα με την απόφαση 267/2014 του Δημοτικού Συμβουλίου,ψηφίστηκε η
ενοποίηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου μας με ισχύ
από 01/01/2015 και καθορίστηκε ενιαίος συντελεστής για τις κατοικίες 1,05 €/τμ.
Ενώ,σύμφωνα με την 272/2011 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, από
01/01/2012 ισχύει ενιαίος συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων
0,24€/τμ.
Ύστερα, από το υπ.αρ.πρωτ.7732/23-3-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων
της Διεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου Διονύσου, πρέπει να
εισηγηθούμε σχετικά με το θέμα, προκειμένου να εφαρμοσθεί ενιαίο τιμολόγιο
τελών καθαριότητας και φωτισμού, προκειμένου η Οικονομική Επιτροπή και τέλος
το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβουν σχετική απόφαση.
Στην εν λόγω ρύθμιση θα μπορούν να υπάγονται οι κάτωθι κατηγορίες:
α) Πολύτεκνοι (Πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος.)
β)Τρίτεκνοι ( Η πολυτεκνική ιδιότητα των τριτέκνων καθορίζεται με το άρθρο 6
παρ2.Ν.3454/2006 καθώς και με νεώτερες διατάξεις νόμων που εξισώνουν τους
τρίτεκνους με τους πολύτεκνους.)
γ)Άποροι (Η απορία καθορίζεται σε σχέση με τους εγγεγραμμένους στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Διονύσου)
δ)Άτομα με αναπηρία 67% και άνω (Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται από
την Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή)
΄Έχοντας λοιπόν υπόψιν τα ανωτέρω και την οικονομική κρίση της εποχής μας και
προκειμένου να ανακουφιστούν οικονομικά οι παραπάνω κατηγορίες αλλά και να
αναδειχθεί η κοινωνική διάσταση της πολιτικής του Δήμου μας, προτείνουμε την
μείωση των τελών καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου

ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε ποσοστό μέχρι και 50% ή την απαλλαγή από
αυτούς.

Παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά με το θέμα.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου μετά από διαλογική συζήτηση
αποφάσισαν
ομόφωνα
την μείωση των τελών καθαριότητας,ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε ποσοστό μέχρι 50% ή την απαλλαγή από αυτούς
στις κάτωθι κατηγορίες:
α) Πολύτεκνοι (Πιστοποιητικό από την Ανωτάτη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων
Ελλάδος.)
β)Τρίτεκνοι ( Η πολυτεκνική ιδιότητα των τριτέκνων καθορίζεται με το άρθρο 6
παρ2.Ν.3454/2006 καθώς και με νεώτερες διατάξεις νόμων που εξισώνουν τους
τρίτεκνους με τους πολύτεκνους.)
γ)Άποροι (Η απορία καθορίζεται σε σχέση με τους εγγεγραμμένους στο Αυτοτελές
Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας ,Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου
Διονύσου)
δ)Άτομα με αναπηρία 67% και άνω (Το ποσοστό αναπηρίας αποδεικνύεται από
την Αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 7/2015.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
1. ΚΑΒΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

2. ΠΟΛΙΤΗ-ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ
3. ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΧΡΤΣΑ

Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Δημοτικής Ενότητας Άνοιξης
Άνοιξη 30/03/2015
ΠΙΠΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

