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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

                                                   Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α       

 

                                        Από τα πρακτικά υπ’ αριθ. 17/01.12.2021 

Της τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θερµαϊκού. 

 

Αριθ. Απόφασης : 136/2021 

Θέµα : Έγκριση της υπ’ αριθ. 345/2021 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί 

«Μειώσεις ανταποδοτικών τελών 

καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς 

οµάδες πληθυσµού, για το έτος 2022». 

 

Στην Περαία και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 2, σήµερα την 

1
η  

∆εκεµβρίου 2021, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα από 16:00΄, το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο του ∆ήµου Θερµαϊκού συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, µέσω 

τηλεδιάσκεψης, µετά την υπ’ αριθ. Πρωτ. 19.734/26.11.2021 έγγραφη πρόσκληση της 

Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Ευτυχίας Ζαριφέ Παλιούρα, που δηµοσιεύθηκε 

και επιδόθηκε τηλετυπικά (email), σε καθένα ∆ηµοτικό Σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν καθώς και σύµφωνα τις υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 

(Α.∆.Α. : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α. : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) 

και 33282/29.05.2020 (Α∆Α : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιους του Υπουργείου 

Εσωτερικών, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί από τα 33 µέλη του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου βρέθηκαν παρόντα 31, δηλαδή :   

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1. ΖΑΡΙΦΕ ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 1. ΓΙΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2. ΚΟΥΤΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΚΑΛΛΙΤΣΑ 

3. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ    

4. ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ   

5. ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

6. ΚΑΨΑΛΑΣ ΣΥΜΕΩΝ   

7 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

8. ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

9. ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ   

10. ΤΡΟΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

11. ΤΖΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

12. ΠΡΙΜΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

13. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

14. ΣΑΜΑΚΟΒΛΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ    

15. ΠΑΣΧΑΛΙ∆ΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ   

16. ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 
  

17. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΦΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    
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18. ΜΗΛΙΟΣ Α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.     

19. ΧΑΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ   

20. ΤΖΕΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ   

21. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

22. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

23. ΧΑΤΖΗΒΑΛΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

24. ΜΗΛΙΟΣ ∆. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

25. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    

26. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.   

27. ΜΩΡΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

αποσυνδέθηκε κατά τη συζήτηση και 

ψήφιση του 1
ου

 και 2
ου

 θέµατος της 

Η.∆. και επανασυνδέθηκε στη 

συνέχεια.  

 

 

28. ΚΑΠΛΑΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    

29. Α∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Αποχώρησε 

από τη τηλεδιάσκεψη µετά τη 

συζήτηση και ψήφιση του 9
ου

 θέµατος 

της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 

 

30. ΖΑΒΕΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

31. ΜΠΙΡΟΣ ΘΩΜΑΣ   

 

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Τσαµασλής, προσκλήθηκε νόµιµα και συµµετείχε στη 

Συνεδρίαση. 

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ.κ. Βουλγαράκη Ιωάννα - Περαίας και Παπαδόπουλος 

Χρήστος - Μεσηµερίου, συµµετείχε στη συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης. 

 

Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων κ.κ. Μακρής Ηρακλής - Αγίας Τριάδας, Μακρίδης 

Αθανάσιος - Ν. Μηχανιώνας, Μεϊµαρίδης Νικόλαος - Αγγελοχωρίου, Ρούφτης 

Αλέξανδρος - Ν. Επιβατών, Καζάκης Αντώνιος - Επανοµής και Μαντζανάρης Γεώργιος - 

Ν. Κερασιάς, δεν συµµετείχαν στη συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης αν και κλήθηκαν 

νόµιµα.  

 

Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η ειδική γραµµατέας του ∆.Σ. ∆ηµοτική Υπάλληλος 

κ. Μαρία ∆ρακάκη.  

 

Μετά τη διαπίστωση της νόµιµης απαρτίας, ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών και 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντίνος Κούτουκας, εισηγούµενος το 4
ο
 θέµα της 

Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την υπ’ αριθ. 

345/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά σε «Μειώσεις 

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, 

για το έτος 2022» και η οποία έχει ως ακολούθως : 

Λαµβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. ζ, του Ν. 3852/2010, βάσει του οποίου η Οικονοµική 

Επιτροπή «εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τον καθορισµό των τελών, 

δικαιωµάτων και εισφορών.»  
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε µε το 

άρθρο 12 του Ν. 4558/2018 όπου προβλέπεται ότι «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 ∆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. 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.»  

 

3. Την ανάγκη ελάφρυνσης των προϋπολογισµών των οικονοµικά ασθενέστερων 

κοινωνικά οµάδων.  

 

4. Την υπ’ αριθ. 76/2021 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε µε την υπ’ 

αριθ. 229600/5-10-2021 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας-

Θράκης, µε την οποία καθορίστηκαν οι οµάδες δικαιούχων πολιτών και οι προϋποθέσεις 

παροχής εκπτώσεων τελών ως εξής: 

 

1. Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 

23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ 

και ΤΕΙ και σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο 

έτος της ηλικίας τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

20.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. 

 

2. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών (3) τέκνων από 

έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας 

τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε 

αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 27.000,00 €.  

 

3. Μονογονεϊκές οικογένειες. Όσες αποτελούνται από έναν γονιό µε προστατευόµενο/α 

µέλος/η (χωρίς γάµο ή σε κατάσταση χηρείας), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 
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φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 15.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 1.000,00 € για κάθε 

παιδί.  

 

4. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%) έως εβδοµήντα εννέα τοις εκατό (79%), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 30.000,00 €. 

 

5. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 

(80%) και άνω χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. 

 

6. Ανάπηροι πάσης φύσεως, µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 18.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 2.000€ για κάθε παιδί. 

 

7. Άτοµα µε παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισµό και 

σύνδροµο Down µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια 

 

8. Άποροι. Αυτοί που έχουν συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

5.000,00 € προσαυξανόµενο κατά 1.000,00 € για κάθε παιδί.  

 

5. Την σχετική Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία καθορίζονται τα 

ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2022 

 

Προτείνεται η λήψη απόφασης για την παροχή µειώσεων των δηµοτικών τελών 

καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς οµάδες πολιτών του ∆ήµου µας που χρήζουν 

στήριξης για το έτος 2022µε ποσοστό µείωσης εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για 

όλες τις κατηγορίες δικαιούχων ως ακολούθως :  

 

Α. Οµάδες ∆ικαιούχων Πολιτών και Προϋποθέσεις Παροχής Εκπτώσεων Τελών  

1. Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 

23
ο
 έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ 

και ΤΕΙ και σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25
ο
 έτος 

της ηλικίας τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

30.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. 

 

2. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών (3) τέκνων από 

έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας 

τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε 

αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 39.000,00 €.  

 

3. Μονογονεϊκές οικογένειες. Όσες αποτελούνται από έναν γονιό µε προστατευόµενο/α 

µέλος/η (χωρίς γάµο ή σε κατάσταση χηρείας), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 
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φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 25.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 3.000,00 € για κάθε 

παιδί.  

 

4. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%) έως εβδοµήντα εννέα τοις εκατό (79%), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 35.000,00 €. 

 

5. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 

(80%) και άνω χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. 

 

6. Ανάπηροι πάσης φύσεως, µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 25.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. 

 

7. Άτοµα µε παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισµό και 

σύνδροµο Down µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια 

 

8. Άποροι. Αυτοί που έχουν συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

5.000,00 € προσαυξανόµενο κατά 1.000,00 € για κάθε παιδί.  

 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια που ισχύουν και αυτά που 

προτείνονται. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2021 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2022 

Πολύτεκνοι 20.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

30.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

Τρίτεκνοι 27.000€ 39.000€ 

Μονογονεϊκές 

οικογένειες 

15.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί 

25.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000,00 € για κάθε παιδί 

Άτοµα µε νοητική 

υστέρηση 67-79% 
30.000 35.000 

Άτοµα µε νοητική 

υστέρηση 

80% και άνω  

 

Χωρίς εισοδηµατικά 

κριτήρια 

Χωρίς εισοδηµατικά 

κριτήρια 

Ανάπηροι πάσης φύσεως, 

µε ποσοστό αναπηρίας 67 

% και άνω 

18.000,00€, 

προσαυξανόµενο κατά 

2.000€ για κάθε παιδί. 

25.000,00€, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

Άτοµα µε παραπληγία-

τετραπληγία, τύφλωση, 

νοητική αναπηρία, 

αυτισµό και σύνδροµο 

Down µε ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 80% 

Η µείωση παρέχεται 

ανεξαρτήτως εισοδήµατος 

Η µείωση παρέχεται 

ανεξαρτήτως εισοδήµατος 
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Άποροι Εισόδηµα µέχρι 5.000,00 € 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί. 

Εισόδηµα µέχρι 5.000,00 € 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί 

 

Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου, όπως αναλύεται στο παράρτηµα είναι ασήµαντη, της 

τάξεως του 0,48%. 

 

Β. ∆ιαδικασία - Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά  
Προκειµένου για την παροχή των προβλεπόµενων µειώσεων για το έτος 

2022υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. Τα δικαιολογητικά διακρίνονται σε γενικά δικαιολογητικά 

και σε ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

 

1. Τα απαιτούµενα γενικά δικαιολογητικά, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται σε 

όλες τις περιπτώσεις, είναι τα ακόλουθα :  

 

• ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε ισχύ.  

• Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, σε περίπτωση ιδιόχρησης ή µισθωτήριο συµβόλαιο 

νόµιµα κατατεθειµένο στη ∆.Ο.Υ σε περίπτωση µισθωµένου ακινήτου, από τα οποίο να 

προκύπτει σαφώς το εµβαδό του ακινήτου.  

• Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του 

προηγούµενου φορολογικού έτους (εισοδήµατα 2020)ή υπεύθυνη δήλωση περί µη 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή 

βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής φορολογικής δήλωσης. ∆ιευκρινίζεται 

ότι ως προς το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αναφέρεται στο 

πεδίο «ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ» της Πράξης ∆ιοικητικού Προσδιορισµού 

Φόρου.  

• Λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 

πρόσφατος και εξοφληµένος ή έγγραφο περί διακανονισµού σε περίπτωση οφειλής.  

• Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 

οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση µε την παροχή των µειωµένων τελών. 

 

2. Τα απαιτούµενα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων είναι 

τα ακόλουθα: 

Οµάδα δικαιούχων πολιτών Πρόσθετα Ειδικά ∆ικαιολογητικά 

Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι - 

Μονογονεϊκές οικογένειες  

α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης  

β) Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών ή 

στρατολογικής κατάστασης των 

προστατευόµενων µελών (όπου απαιτείται).  

Άτοµα µε νοητική υστέρηση  α)Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής 

Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.  

β) Απόφαση δικαστηρίου για την επιµέλεια 

του ατόµου µε νοητική υστέρηση, εφόσον 

αυτό είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.  

Ανάπηροι (πάσης φύσεως)  Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής 

Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.  
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Γ. Γενικές ∆ιατάξεις  
• Η µείωση των δηµοτικών τελών αφορά στην πρώτη κατοικία των δικαιούχων και 

µόνον, και δύναται να παρέχεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του 

δικαιούχου µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Ποσά που αφορούν σε δηµοτικά 

τέλη που καταβλήθηκαν για διάστηµα προγενέστερο της ηµεροµηνίας υποβολής της 

αίτησης δεν επιστρέφονται.  

 

• Η µείωση των δηµοτικών τελών εκάστου έτους παρέχεται µε βάση το εκκαθαριστικό 

σηµείωµα του προηγούµενου φορολογικού έτους (λ.χ. η µείωση για το 2022 βασίζεται 

στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2021)  

 

• Η µείωση των δηµοτικών τελών παρέχεται µέσω µείωσης των δηλωθέντων 

τετραγωνικών µέτρων στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου, τα οποία εν συνεχεία 

ενσωµατώνονται στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ βάσει της προβλεπόµενης 

διαδικασίας (αποστολή στοιχείων σε περιοδικά διαστήµατα από το ∆ήµο στο ∆Ε∆∆ΗΕ). 

Τυχόν καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση της µείωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών 

στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

∆ήµου, δε γεννούν αξιώσεις για επιστροφή ποσών δηµοτικών τελών που τυχόν 

καταβλήθηκαν µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την υποβολής της 

αίτησης του δικαιούχου.  

 

• Το ποσοστό µείωσης είναι εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για όλες τις κατηγορίες 

δικαιούχων.  

 

• Όσοι πολίτες εντάσσονται στις παρεχόµενες ισχύουσες µειώσεις θα πρέπει να 

υποβάλλουν εκ νέου αίτηση και να προσκοµίζουν κατά τον ∆εκέµβριο εκάστου έτους τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να ανανεώσουν το καθεστώς δικαιούχου και 

για το επόµενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνεται το δικαίωµα των µειωµένων 

τελών για το επόµενο έτος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου είναι : 

α) Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) ή υπεύθυνη 

δήλωση περί µη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος θεωρηµένη από την 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής φορολογικής 

δήλωσης.  

 

β) Λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 

πρόσφατος και εξοφληµένος ή έγγραφο περί διακανονισµού σε περίπτωση οφειλής.  

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 

οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση µε την παροχή των µειωµένων τελών.  

 

δ) Τα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται σε όλες τις κατηγορίες, εκτός 

και εάν τα προσκοµισθέντα κατά το προηγούµενο έτος έχουν ισχύ εφ’ όρου ζωής.  

 

Η απόφαση θα ισχύει µέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας σχετικής απόφασης.  

 

∆εν κατατέθηκε καµία εναλλακτική πρόταση περί παροχή µειώσεων των δηµοτικών 

τελών καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς οµάδες πολιτών του ∆ήµου µας που 

χρήζουν στήριξης για το έτος 2022. 

 

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος κάλεσε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
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Το Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του 

Αντιδηµάρχου, τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις υπ’ αριθ. 18318/13.03.2020 (Α.∆.Α. : 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-

1ΑΕ), 40/20930/31-03-2020 (Α.∆.Α. : 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) και 33282/29.05.2020 

(Α∆Α : Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών, την ισχύουσα 

νοµοθεσία περί επιβολής τελών, την υπ’ αριθ. 345/2021 απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής, τις διατάξεις του άρθρο 202 παρ. 3 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε µε 

το άρθρο 12 του Ν. 4558/2018, την ανάγκη ελάφρυνσης των προϋπολογισµών των 

οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικά οµάδων.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία  

Με 18 ψήφους υπέρ και 9 κατά  

 

1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 345/2021 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά σε 

«Μειώσεις ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς οµάδες 

πληθυσµού, για το έτος 2022». 

 

2. Εγκρίνει την παροχή µειώσεων των δηµοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού σε 

ευπαθείς οµάδες πολιτών του ∆ήµου µας που χρήζουν στήριξης για το έτος 2022, µε 

ποσοστό µείωσης εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων 

ως ακολούθως :  

 

Α. Οµάδες ∆ικαιούχων Πολιτών και Προϋποθέσεις Παροχής Εκπτώσεων Τελών  

1. Πολύτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τουλάχιστον τεσσάρων 

(4) τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 

23
ο
 έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ 

και ΤΕΙ και σε αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25
ο
 έτος 

της ηλικίας τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

30.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. 

 

2. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τριών (3) τέκνων από 

έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας 

τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισµένες τριτοβάθµιες σχολές ΑΕΙ και ΤΕΙ και σε 

αναγνωρισµένα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν 

τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 

τους, µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 39.000,00 €.  

 

3. Μονογονεϊκές οικογένειες. Όσες αποτελούνται από έναν γονιό µε προστατευόµενο/α 

µέλος/η (χωρίς γάµο ή σε κατάσταση χηρείας), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 25.000,00 €, προσαυξανόµενο κατά 3.000,00 € για κάθε 

παιδί.  

 

4. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό εξήντα επτά τοις 

εκατό (67%) έως εβδοµήντα εννέα τοις εκατό (79%), µε συνολικό ετήσιο οικογενειακό 

φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 35.000,00 €. 
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5. Άτοµα µε νοητική υστέρηση. Οικογένειες που είτε ένας γονιός είτε ένα από τα 

προστατευόµενα µέλη παρουσιάζουν νοητική υστέρηση, µε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό 

(80%) και άνω χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. 

 

6. Ανάπηροι πάσης φύσεως, µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 

άνω, µε ετήσιο συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 25.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 3.000€ για κάθε παιδί. 

 

7. Άτοµα µε παραπληγία-τετραπληγία, τύφλωση, νοητική αναπηρία, αυτισµό και 

σύνδροµο Down µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια 

 

8. Άποροι. Αυτοί που έχουν συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδηµα µέχρι 

5.000,00 € προσαυξανόµενο κατά 1.000,00 € για κάθε παιδί.  

 

Στον κάτωθι πίνακα αποτυπώνονται συνοπτικά τα κριτήρια που ισχύουν και αυτά που 

προτείνονται. 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2021 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΙΚΑ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 2022 

Πολύτεκνοι 20.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

30.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

Τρίτεκνοι 27.000€ 39.000€ 

Μονογονεϊκές 

οικογένειες 

15.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί 

25.000,00 €, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000,00 € για κάθε παιδί 

Άτοµα µε νοητική 

υστέρηση 67-79% 
30.000 35.000 

Άτοµα µε νοητική 

υστέρηση 

80% και άνω  

 

Χωρίς εισοδηµατικά 

κριτήρια 

Χωρίς εισοδηµατικά 

κριτήρια 

Ανάπηροι πάσης φύσεως, 

µε ποσοστό αναπηρίας 67 

% και άνω 

18.000,00€, 

προσαυξανόµενο κατά 

2.000€ για κάθε παιδί. 

25.000,00€, 

προσαυξανόµενο κατά 

3.000€ για κάθε παιδί. 

Άτοµα µε παραπληγία-

τετραπληγία, τύφλωση, 

νοητική αναπηρία, 

αυτισµό και σύνδροµο 

Down µε ποσοστό 

αναπηρίας άνω του 80% 

Η µείωση παρέχεται 

ανεξαρτήτως εισοδήµατος 

Η µείωση παρέχεται 

ανεξαρτήτως εισοδήµατος 

Άποροι Εισόδηµα µέχρι 5.000,00 € 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί. 

Εισόδηµα µέχρι 5.000,00 € 

προσαυξανόµενο κατά 

1.000,00 € για κάθε παιδί 

 

Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου, όπως αναλύεται στο παράρτηµα είναι ασήµαντη, της 

τάξεως του 0,48%. 
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Β. ∆ιαδικασία - Υποβαλλόµενα ∆ικαιολογητικά  
Προκειµένου για την παροχή των προβλεπόµενων µειώσεων για το έτος 2022 

υποβάλλεται αίτηση συνοδευόµενη από όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά καθ’ όλη 

τη διάρκεια του έτους. Τα δικαιολογητικά διακρίνονται σε γενικά δικαιολογητικά και 

σε ειδικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά.  

 

1. Τα απαιτούµενα γενικά δικαιολογητικά, αντίγραφα των οποίων υποβάλλονται σε 

όλες τις περιπτώσεις, είναι τα ακόλουθα :  

 

• ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου σε ισχύ.  

• Τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου, σε περίπτωση ιδιόχρησης ή µισθωτήριο συµβόλαιο 

νόµιµα κατατεθειµένο στη ∆.Ο.Υ σε περίπτωση µισθωµένου ακινήτου, από τα οποίο να 

προκύπτει σαφώς το εµβαδό του ακινήτου.  

• Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) του 

προηγούµενου φορολογικού έτους (εισοδήµατα 2020)ή υπεύθυνη δήλωση περί µη 

υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος θεωρηµένη από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή 

βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής φορολογικής δήλωσης. ∆ιευκρινίζεται 

ότι ως προς το κριτήριο του εισοδήµατος λαµβάνεται υπόψη το ποσό που αναφέρεται στο 

πεδίο «ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ» της Πράξης ∆ιοικητικού Προσδιορισµού 

Φόρου.  

• Λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 

πρόσφατος και εξοφληµένος ή έγγραφο περί διακανονισµού σε περίπτωση οφειλής.  

• Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 

οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση µε την παροχή των µειωµένων τελών. 

 

2. Τα απαιτούµενα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά ανά κατηγορία δικαιούχων είναι 

τα ακόλουθα : 

Οµάδα δικαιούχων πολιτών Πρόσθετα Ειδικά ∆ικαιολογητικά 

Πολύτεκνοι - Τρίτεκνοι - 

Μονογονεϊκές οικογένειες  

α) Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής 

Κατάστασης  

β) Πρόσφατο Πιστοποιητικό σπουδών ή 

στρατολογικής κατάστασης των 

προστατευόµενων µελών (όπου απαιτείται).  

Άτοµα µε νοητική υστέρηση  α)Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής 

Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.  

β) Απόφαση δικαστηρίου για την επιµέλεια 

του ατόµου µε νοητική υστέρηση, εφόσον 

αυτό είναι ηλικίας 18 ετών και άνω.  

Ανάπηροι (πάσης φύσεως)  Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής 

Επιτροπής ή Πιστοποιητικό του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), σε ισχύ.  

 

Γ. Γενικές ∆ιατάξεις  
• Η µείωση των δηµοτικών τελών αφορά στην πρώτη κατοικία των δικαιούχων και 

µόνον, και δύναται να παρέχεται από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης του 

δικαιούχου µε όλα τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Ποσά που αφορούν σε δηµοτικά 

τέλη που καταβλήθηκαν για διάστηµα προγενέστερο της ηµεροµηνίας υποβολής της 

αίτησης δεν επιστρέφονται.  
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• Η µείωση των δηµοτικών τελών εκάστου έτους παρέχεται µε βάση το εκκαθαριστικό 

σηµείωµα του προηγούµενου φορολογικού έτους (λ.χ. η µείωση για το 2022 βασίζεται 

στο εκκαθαριστικό σηµείωµα του οικονοµικού έτους 2021)  

 

• Η µείωση των δηµοτικών τελών παρέχεται µέσω µείωσης των δηλωθέντων 

τετραγωνικών µέτρων στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆ήµου, τα οποία εν συνεχεία 

ενσωµατώνονται στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ βάσει της προβλεπόµενης 

διαδικασίας (αποστολή στοιχείων σε περιοδικά διαστήµατα από το ∆ήµο στο ∆Ε∆∆ΗΕ). 

Τυχόν καθυστερήσεις στην ενσωµάτωση της µείωσης των δηλωθέντων τετραγωνικών 

στο πληροφοριακό σύστηµα του ∆Ε∆∆ΗΕ, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

∆ήµου, δε γεννούν αξιώσεις για επιστροφή ποσών δηµοτικών τελών που τυχόν 

καταβλήθηκαν µέσω των λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος, µετά την υποβολής της 

αίτησης του δικαιούχου.  

 

• Το ποσοστό µείωσης είναι εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για όλες τις κατηγορίες 

δικαιούχων.  

 

• Όσοι πολίτες εντάσσονται στις παρεχόµενες ισχύουσες µειώσεις θα πρέπει να 

υποβάλλουν εκ νέου αίτηση και να προσκοµίζουν κατά τον ∆εκέµβριο εκάστου έτους τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να ανανεώσουν το καθεστώς δικαιούχου και 

για το επόµενο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση θα χάνεται το δικαίωµα των µειωµένων 

τελών για το επόµενο έτος. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν εκ νέου είναι : 

α) Πράξη ∆ιοικητικού Προσδιορισµού Φόρου (εκκαθαριστικό σηµείωµα) ή υπεύθυνη 

δήλωση περί µη υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος θεωρηµένη από την 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. ή βεβαίωση της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. περί µη υποβολής φορολογικής 

δήλωσης.  

 

β) Λογαριασµός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) 

πρόσφατος και εξοφληµένος ή έγγραφο περί διακανονισµού σε περίπτωση οφειλής.  

 

γ) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι, θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 

οποιαδήποτε αλλαγή επέλθει σε σχέση µε την παροχή των µειωµένων τελών.  

 

δ) Τα πρόσθετα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται σε όλες τις κατηγορίες, εκτός 

και εάν τα προσκοµισθέντα κατά το προηγούµενο έτος έχουν ισχύ εφ’ όρου ζωής.  

 

Η απόφαση θα ισχύει µέχρι τροποποίησής της ή λήψη νέας σχετικής απόφασης.  

 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Ι. Μαυροµάτης, Α. Σαµακοβλής, Π. Πασχαλίδου, Θ. Παζαρόπουλος, Γ. 

Χάκης, Π.Α. Μήλιος, Α. Χατζηχριστοφή, µειοψηφούν, µε την παρατήρηση ότι η 

κοινωνική πολιτική του ∆ήµου είναι ανεπαρκής. 

Οι ∆.Σ. κ.κ. Γ. Χατζηβαλάσης και Π. ∆. Μήλιος, µειοψηφούν µε την παρατήρηση ότι 

έπρεπε να συµπεριληφθούν στους δικαιούχους οι άνεργοι και όσοι παίρνουν Επίδοµα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑ) και θα πρέπει να εξαλειφθεί οι κατηγορίες όπου η 

µείωση παρέχεται ανεξαρτήτως εισοδήµατος.  
Οι ∆.Σ. κ.κ. Θ. Τζέκος, Κ. Μαργαρίτης, και Κ. Καραµανλής, δήλωσαν λευκό, µε την 

παρατήρηση ότι έπρεπε να συµπεριληφθούν στους δικαιούχους όσοι παίρνουν Επίδοµα 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑ). 

Η ∆.Σ. κ. Κ. Μώραλη δήλωσε λευκό, µε την παρατήρηση ότι αν συµπεριληφθούν στους 

δικαιούχους όσοι παίρνουν Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑ), θα το ψηφίσει.   
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    Η απόφαση αυτή έλαβε αριθµό 136/2021 

 

            Η Πρόεδρος      Τα Μέλη 

 

 

 

        ΕΥΤΥΧΙΑ ΖΑΡΙΦΕ - ΠΑΛΙΟΥΡΑ             ΤΙΘΕΝΤΑΙ  ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
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