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Απόσπασµα της 

Αριθµ. Συνεδρίασης:   19  /  20-11-2019

Αριθµ. Απόφασης:      749  / 2019

 

ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι 50%. 

   Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την  20η του µηνός  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  του

έτους 2019, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ.  19/14-11-2019 έγγραφη πρόσκληση του

Προέδρου  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  που  επιδόθηκε  σε  όλους  τους  ∆ηµοτικούς

Συµβούλους,  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  74  του  Ν.  4555/2018 (ΦΕΚ

133/19-07-2018 τ.Α’) «Πρόγραµµα Κλεισθένης I». 

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της

παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών

Συµβούλων, παρόντες ήταν 39, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

Κατιρτζόγλου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Μιχτσόγλου ∆ηµήτριος 

Γάτσιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)

Μερετούδης ∆ηµήτριος (Γραµµατέας ∆.Σ.) Νυχτοπάτης Γεώργιος

Αραµπατζής Θεόδωρος Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη

Γάτσιος Ιωάννης Πάνου Σωτηρία

Γεωργούλας Αντώνιος Παπαβασιλείου Βασίλειος

Γκότσης Ηλίας Παπαφωτίου Αριάδνη

∆εσποτίδης Ιωάννης Ρίζος Σάββας

∆ινάκης Κωνσταντίνος Σιαµάγκας ∆ηµήτριος

∆ούκας Γεώργιος Ταΐρης Γεώργιος

∆ρίγκα Χρυσούλα Τερζής Βασίλειος

Ηλιοπούλου Σταλακτή Τουρτούρας Ιωάννης

Ιλανίδου - Βίλλιου ∆έσποινα Φαρµάκης Παύλος

Καδής Γεώργιος

Καλώτα Παναγιώτα

Φωτιάδης Γεώργιος

Φωτιάδης Στέφανος

Καρακολίδης Παναγιώτης Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος

Καρασουλτάνη -  Σιάκκα Χρυσούλα Χαραλαµπίδου Παρθένα

Καρυπίδης Παύλος Χατζηδηµητρίου Ιωάννης

Ματθαίου Γεώργιος Χράπας Παντελής 

Μητλιάγκα Βαρβάρα

Μισιρλής Σπυρίδων
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   Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και παρόντες

ήταν οι κ.κ.: Βαφειάδης Μιχαήλ και Ιορδανίδου Άννα. 

  Ο  Πρόεδρος  του  ∆.Σ.,  µετά  την  διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε  την  έναρξη του

∆ηµοτικού  Συµβουλίου,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  ∆ήµαρχος  κ.  Χρυσάφης

Αλέξανδρος, που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν.

4555/2018.   

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ.:

-  Ιλανίδου ∆έσποινα,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του εκτός ηµερήσιας

διάταξης θέµατος. 

-  Τερζής Βασίλειος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του 11ου θέµατος

της ηµερήσιας διάταξης.

- Παλάζη - Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση συζήτησης του

24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

    

     

  Το  ∆ηµοτικό  Συµβούλιο  στην  παραπάνω  συνεδρίασή  του,  στο   11ο θέµα  της

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ.  34662 /  14-11-2019 εισήγηση του

Τµήµατος  Προσόδων και ∆ηµόσιας Περιουσίας του ∆ήµου, που έχει ως εξής:

    « Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006(∆ΚΚ), όπως αυτή

τροποποιήθηκε  από  το  άρθρο  13  του  Ν.  4368/2016  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. Με την ίδια απόφαση
µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως
άνω µείωσης ή απαλλαγής.

Βασικό κριτήριο είναι το συνολικό οικογενειακό εισόδηµα όπως αυτό

προκύπτει από το εκκαθαριστικό της εφορίας και το οποίο αφορά στα κάθε

είδους εισοδήµατα του ενδιαφεροµένου (εισοδήµατα από µισθούς, συντάξεις,

αποζηµιώσεις,  αυτοτελώς  φορολογούµενα  εισοδήµατα,  εισοδήµατα  από

ακίνητα κλπ). 

Ως  προς  τους  πολύτεκνους,  τρίτεκνους  &  µονογονεϊκές  οικογένειες

λαµβάνεται  υπόψη  η  ηλικία  των  παιδιών  τα  οποία  θεωρούνται

προστατευόµενα µέλη.
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 Για  τα  άτοµα  µε  αναπηρία  πρέπει  να  λαµβάνεται  υπόψη  στο

εισοδηµατικό  κριτήριο   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.

Επειδή µε την υπ’ αρ. 647/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου

εγκρίθηκε  η  µείωση  των  δηµοτικών  τελών  κατά  50%  στους  πολύτεκνους,

άτοµα µε αναπηρία και άπορους και σύµφωνα µε τα ανωτέρω υπάρχει ανάγκη

στήριξης των οικονοµικά ασθενέστερων κοινωνικά δηµοτών, που έχουν την

περίοδο αυτή µεγαλύτερη ανάγκη ώστε να βοηθηθούν στην αντιµετώπιση της

οικονοµικής κρίσης.

Προτείνονται οι εξής µειώσεις των τελών καθαριότητας και φωτισµού

για τις κάτωθι κατηγορίες: 

1. Πολύτεκνες  οικογένειες  (µε  τουλάχιστον  τρία  3  παιδιά),   τα  οποία  είναι
ανήλικα  ή  ενήλικα  άγαµα  µέχρι  25  ετών,  που  να  σπουδάζουν  σε

αναγνωρισµένες  ανώτερες  και  ανώτατες  σχολές  του  εσωτερικού  ή  της

αλλοδαπής   ή  υπηρετούν  τη  στρατιωτική  τους  θητεία  και  έχουν  συνολικό

οικογενειακό εισόδηµα, (εκκαθαριστικό  τελευταίου έτους)  έως  12.000,00€,

µείωση 50%
2.  Τρίτεκνες  οικογένειες  &  µονογονεϊκές  οικογένειες,  µε  τέκνα  ανήλικα  ή

ενήλικα  άγαµα  µέχρι  25  ετών,  που  να  σπουδάζουν  σε  αναγνωρισµένες

ανώτερες και ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής  ή υπηρετούν

τη  στρατιωτική  τους  θητεία  και  έχουν  συνολικό  οικογενειακό  εισόδηµα,

(εκκαθαριστικό τελευταίου έτους)  έως  12.000,00€,  µείωση 50%
3.  Άτοµα µε αναπηρία µεγαλύτερη  ή ίση µε 67%,  που ζούν µόνα τους (χωρίς

οικογένεια)  και  του οποίου   το  φορολογητέο εισόδηµα,  δεν υπερβαίνει  το

ποσό  των  12.000,00€,   µείωση  50%  ή  Οικογένειες  που  έχουν  ένα
τουλάχιστον προστατευόµενο µέλος, µε αναπηρία µεγαλύτερη  ή ίση µε 67%

και  µε  συνολικό  οικογενειακό  φορολογητέο  εισόδηµα  (εκκαθαριστικό

τελευταίου έτους) έως 12.000,00€,   µείωση 50%
4. Άποροι, µείωση 50%.

Προϋποθέσεις ένταξης στην κάθε κατηγορία:

Η  µείωση  θα  ισχύει  για  µία  κατοικία  είτε  είναι  ιδιόκτητη,  είτε  είναι
µισθωµένη και εφόσον ο αιτών είναι δηµότης και κάτοικος του ∆ήµου
Σερρών.
 

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000,00€.
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∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Εκκαθαριστικό  σηµείωµα  του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπο εφορίας Ε9. 

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας  ή  συµφωνητικό  µίσθωσης της κατοικίας (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας). 

• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσµεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία

για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της µίσθωσης, προκειµένου να γίνει η

επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Βεβαίωση σπουδών των παιδιών ή βεβαίωση της στρατιωτικής θητείας.

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
• Να έχουν ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο  ή ίσο µε 67%.

• Το ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδηµα,ή το ατοµικό  φορολογητέο

εισόδηµα,  να µην ξεπερνά τις 12.000,00 € 

Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας,  αυτή να αποτελεί  το µοναδικό ακίνητο

περιουσιακό  στοιχείο

∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Εκκαθαριστικό  σηµείωµα   του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπο εφορίας Ε9. Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται σε συγγενικό

προσώπου µέχρι  β΄  βαθµού συγγενείας  η  αρµόδια υπηρεσία  δύναται  να

ζητήσει  εκκαθαριστικά  σηµειώµατα  όλων  των  διαµενόντων  στην  οικία,

προκειµένου  να  αξιολογηθεί  εάν  ο  αιτών  µπορεί  να  τύχει  της  ευνοϊκής

ρύθµισης.

• Γνωµάτευση Κ.Ε.Π.Α.

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας  ή  συµφωνητικό  µίσθωσης της  κατοικίας  (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας).
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• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι  σε  περίπτωση  αλλαγής  κατοικίας  δεσµεύεται  να  προσέλθει  στην

Υπηρεσία  για  να  δηλώσει  τη  διακοπή  ή  τη  λήξης  της  µίσθωσης,

προκειµένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

Η  µείωση  αφορά  οικογένειες  όπου  υπάρχει  προστατευόµενο  µέλος  µε

αναπηρία.

Εάν το άτοµο µε αναπηρία ζει µόνο του και  υποβάλλει φορολογική δήλωση

ατοµικά, θα πρέπει να προσκοµίσει το ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα.

3. ΑΠΟΡΟΙ
• Να είναι οικονοµικά αδύνατοι.

Σε  περίπτωση ιδιόκτητης  κατοικίας,  αυτή να  αποτελεί  το  µοναδικό  ακίνητο

περιουσιακό στοιχείο

∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ.

• Εκκαθαριστικό  σηµείωµα   του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπo εφορίας Ε9. 

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας  ή  συµφωνητικό  µίσθωσης της  κατοικίας  (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας).

• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι  σε  περίπτωση  αλλαγής  κατοικίας  δεσµεύεται  να  προσέλθει  στην

Υπηρεσία  για  να  δηλώσει  τη  διακοπή  ή  τη  λήξης  της  µίσθωσης,

προκειµένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Κάρτα ανεργίας

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

Άποροι νοούνται  αυτοί που το οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά το

ποσό των 6.000,00€, προσαυξανόµενο κατά 1200,00€ για κάθε εξαρτώµενο

άτοµο,  σύµφωνα  µε  το  ΦΕΚ908/τΒ’/4-4-2016,  άρθρο  6,  παρ2,  περ.Β’,

σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα και παρ. 3 και 4.)

Τα ανωτέρω 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.
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Προτείνεται η υποβολή των αιτήσεων και ο έλεγχος των δικαιολογητικών να

γίνεται  από  την  ∆/νση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας  και

Πολιτισµού, να εκδίδεται σχετική απόφαση για µείωση δηµοτικών τελών και

στην συνέχεια οι σχετικές αποφάσεις να διαβιβάζονται στο Τµήµα Προσόδων

ώστε να γίνεται η σχετική µείωση στη ∆ΕΗ.

Κάθε προηγούµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου παύει να ισχύει »,

και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006

(∆ΚΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

Α)  Εγκρίνει,  σύµφωνα  µε  την  παρ.3  του  άρθρου  202  του  Ν.  3463/2006

(∆ΚΚ), όπως αυτή τροποποιήθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016, τη µείωση του

τέλους καθαριότητας και φωτισµού   κατά 50 %,  για τις ακόλουθες κατηγορίες, η

ιδιότητα το οποίων οριοθετείται εκ της κείµενης νοµοθεσίας και συγκεκριµένως:

1. Πολύτεκνες  οικογένειες  (µε  τουλάχιστον  τρία  3  παιδιά),   τα  οποία  είναι
ανήλικα  ή  ενήλικα  άγαµα  µέχρι  25  ετών,  που  να  σπουδάζουν  σε

αναγνωρισµένες  ανώτερες  και  ανώτατες  σχολές  του  εσωτερικού  ή  της

αλλοδαπής   ή  υπηρετούν  τη  στρατιωτική  τους  θητεία  και  έχουν  συνολικό

οικογενειακό εισόδηµα, (εκκαθαριστικό  τελευταίου έτους)  έως  12.000,00€,

µείωση 50%
2.  Τρίτεκνες  οικογένειες  &  µονογονεϊκές  οικογένειες,  µε  τέκνα  ανήλικα  ή

ενήλικα  άγαµα  µέχρι  25  ετών,  που  να  σπουδάζουν  σε  αναγνωρισµένες

ανώτερες και ανώτατες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής  ή υπηρετούν

τη  στρατιωτική  τους  θητεία  και  έχουν  συνολικό  οικογενειακό  εισόδηµα,

(εκκαθαριστικό τελευταίου έτους)  έως  12.000,00€,  µείωση 50%
3.  Άτοµα µε αναπηρία µεγαλύτερη  ή ίση µε 67%,  που ζούν µόνα τους (χωρίς

οικογένεια)  και  του οποίου   το  φορολογητέο εισόδηµα,  δεν υπερβαίνει  το

ποσό  των  12.000,00€,   µείωση  50%  ή  Οικογένειες  που  έχουν  ένα
τουλάχιστον προστατευόµενο µέλος, µε αναπηρία µεγαλύτερη  ή ίση µε 67%

και  µε  συνολικό  οικογενειακό  φορολογητέο  εισόδηµα  (εκκαθαριστικό

τελευταίου έτους) έως 12.000,00€,   µείωση 50%
4. Άποροι, µείωση 50%.

Η µείωση θα ισχύει για µία κατοικία είτε είναι ιδιόκτητη, είτε είναι µισθωµένη

και εφόσον ο αιτών είναι δηµότης και κάτοικος του ∆ήµου Σερρών.
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Β)  Καθορίζει  τα  υποβαλλόµενα  δικαιολογητικά  κατά  περίπτωση,  ως

ακολούθως: 

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ – ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ – ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 12.000,00€.

∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Εκκαθαριστικό  σηµείωµα  του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπο εφορίας Ε9. 

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας  ή  συµφωνητικό  µίσθωσης της κατοικίας (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας). 

• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσµεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία

για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της µίσθωσης, προκειµένου να γίνει η

επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Βεβαίωση σπουδών των παιδιών ή βεβαίωση της στρατιωτικής θητείας.

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
• Να έχουν ποσοστό αναπηρίας µεγαλύτερο  ή ίσο µε 67%.

• Το ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδηµα,ή το ατοµικό  φορολογητέο

εισόδηµα,  να µην ξεπερνά τις 12.000,00 € 

Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας,  αυτή να αποτελεί  το µοναδικό ακίνητο

περιουσιακό στοιχείο

∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Eκκαθαριστικό  σηµείωµα   του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπο εφορίας Ε9. Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται  σε συγγενικό

προσώπου  µέχρι  β΄  βαθµού  συγγενείας  η  αρµόδια  υπηρεσία  δύναται  να

ζητήσει  εκκαθαριστικά  σηµειώµατα  όλων  των  διαµενόντων  στην  οικία,

προκειµένου  να  αξιολογηθεί  εάν  ο  αιτών  µπορεί  να  τύχει  της  ευνοϊκής

ρύθµισης.
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• Γνωµάτευση Κ.Ε.Π.Α.

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας ή  συµφωνητικό µίσθωσης της κατοικίας  (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας).

• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας δεσµεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία

για να δηλώσει τη διακοπή ή τη λήξης της µίσθωσης, προκειµένου να γίνει η

επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

Η  µείωση  αφορά  οικογένειες  όπου  υπάρχει  προστατευόµενο  µέλος  µε

αναπηρία.

Εάν το άτοµο µε αναπηρία ζει µόνο του και  υποβάλλει φορολογική δήλωση

ατοµικά, θα πρέπει να προσκοµίσει το ατοµικό εκκαθαριστικό σηµείωµα.

3. ΑΠΟΡΟΙ
• Να είναι οικονοµικά αδύνατοι.

Σε  περίπτωση ιδιόκτητης  κατοικίας,  αυτή να  αποτελεί  το  µοναδικό  ακίνητο

περιουσιακό στοιχείο

∆ικαιολογητικά:
• Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία)

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού

παρόχου) στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή συγγενικού προσώπου µέχρι β΄

βαθµού συγγενείας, άλλως απαιτείται µεταβολή στοιχείων στη ∆ΕΗ.

• Εκκαθαριστικό  σηµείωµα   του  τελευταίου  έτους,  συνοδευόµενο  από  το

έντυπo εφορίας Ε9. 

• Συµβόλαιο  ιδιοκτησίας  ή  συµφωνητικό  µίσθωσης της  κατοικίας  (όπου θα

φαίνεται το εµβαδόν της κατοικίας).

• Σε περίπτωση µίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του µισθωτή ή του ιδιοκτήτη,

ότι  σε  περίπτωση  αλλαγής  κατοικίας  δεσµεύεται  να  προσέλθει  στην

Υπηρεσία  για  να  δηλώσει  τη  διακοπή  ή  τη  λήξης  της  µίσθωσης,

προκειµένου να γίνει η επαναφορά στην αρχική χρέωση του ακινήτου.

• Κάρτα ανεργίας

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

• Κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνει απαραίτητο η υπηρεσία.

Άποροι  νοούνται   αυτοί  που  το  οικογενειακό  τους  εισόδηµα  δεν

ξεπερνά το ποσό των 6.000,00€, προσαυξανόµενο κατά 1200,00€ για κάθε

εξαρτώµενο άτοµο,  σύµφωνα µε  το  ΦΕΚ908/τΒ’/4-4-2016,  άρθρο 6,  παρ2,

περ.Β’, σύµφωνα µε το σχετικό πίνακα και παρ. 3 και 4.)
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Τα ανωτέρω 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.

Γ)  Αναθέτει  τον  έλεγχο  των  υποβληθεισών  αιτήσεων  και  δικαιολογητικών

στην  ∆/νση  Κοινωνικής  Προστασίας,  Υγείας,  Παιδείας  και  Πολιτισµού  και  την

έκδοση σχετικών αποφάσεων για µείωση δηµοτικών τελών οι οποίες στη συνέχεια θα

διαβιβάζονται στο Τµήµα Προσόδων, ώστε να γίνεται η σχετική µείωση στη ∆ΕΗ.

Κάθε προηγούµενη απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου παύει να ισχύει. 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.

           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

      ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                   ΜΕΡΕΤΟΥ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ   

  

                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

          Σέρρες 25-11-2019

          Πιστό Αντίγραφο

   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ  

     Μ. Ε. ∆.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.           

                

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ
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