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ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες».

Στην Λάρισα, σήμερα 11η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 
με αρ. πρωτ. 114311/5-12-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους 
ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν  δε  παρόντες  από  τα  μέλη  του  οι  κ.κ:  1)  Τάχος  Δημήτριος,  ως  Πρόεδρος, 2) 
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αναστασίου Μιχαήλ, 4) Αντωνίου Νέστωρ, 5) Αράπκουλε Δέσποινα, 
6) Βαγενά Αγγελική, 7) Βλησαρούλης Αθανάσιος, 8) Γελαλή Πολυξένη, 9) Γεωργάκης Δημήτριος, 
10) Δαούλας Θωμάς, 11) Δεληγιάννης Δημήτριος,  12) Διαμάντος Κωνσταντίνος,  13) Ζαούτσος 
Γεώργιος, 14) Ζιαζιά – Σούφλια Αικατερίνη, 15) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 16) Καλτσάς Νικόλαος, 
17) Καμηλαράκη-Σαμαρά Μαρία, 18) Καραλαριώτου Ειρήνη, 19) Καφφές Θεόδωρος, 20) Κρίκης 
Πέτρος, 21) Κυριτσάκας Ν. Βαίος, 22)  Κωσταρόπουλος Γεώργιος,  23)  Μαβίδης Δημήτριος, 24) 
Μαμάκος  Αθανάσιος,  25)  Μπαμπαλής  Δημήτριος,  26)  Μπαράς  Νικόλαος,  27)  Μπατζανούλης 
Αλέξανδρος, 28) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 29) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 30) Πράπας Αντώνιος, 
31)  Ρεβήσιος  Κωνσταντίνος,  32)  Σάπκας  Παναγιώτης,  33)  Σαρρής  Ματθαίος,  34)  Σουλούκου 
Ασπασία,  35)  Σούλτης  Γεώργιος,  36)  Σουρλαντζής  Απόστολος,  37)  Τερζούδης  Χρήστος,  38) 
Τσακίρης Μιχαήλ, 39) Τσεκούρα – Ζαχαρού Βάϊα, 40) Τσιαούσης Κωνσταντίνος, 41) Τσιλιμίγκας 
Χρήστος και 42) Ψάρρα – Περίφανου Άννα.

και  δεν  προσήλθαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  1)  Γεωργούλης  Αλέξανδρος,  2) 
Λαμπρούλης Γεώργιος, 3) Νασιώκας Έκτορας, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Ξηρομερίτης Μάριος, 6) 
Παναγιωτακοπούλου-Δαλαμπύρα Αγγελική και 7) Τζανακούλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 
49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου 
αριθμού  των  μελών  του  Συμβουλίου),  εισέρχεται  στην  συζήτηση  των  θεμάτων  παρόντος  του 
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με την: «Μείωση 
Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τo άρθρo 202 παρ 3 του Ν. 3463/06.
2. Την με αρ. πρωτ. 115344/09-12-2014 εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής-Αγροτικής Οικονομίας, 

Τμήμα Εσόδων η οποία έχει ως εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 που ορίζουν ότι:

«Με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 
των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό 
(50%), ή η απαλλαγή για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».
προτείνουμε τα παρακάτω:

Α. Την απαλλαγή από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού στους απόρους. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ενδιαφερομένου.
2. Απόφαση Δ/νσης Πρόνοιας.
3. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του 

ακινήτου.
4. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
5. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης 

της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται 
να  ενημερώσει  την  Υπηρεσία,  προκειμένου  να  προβεί  στην  επαναφορά  της  αρχικής 
χρέωσης του ακινήτου.

6. Αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ..

Β. Την μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε ακίνητα 
που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ. 
3. Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και 
η χρονική διάρκεια επανελέγχου του.
4. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας όπου διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) 
ή με τους γονείς τους (άγαμοι).
5. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή 
των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).
6. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε 
περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, 
δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής 
χρέωσης του ακινήτου.

Γ. 1). Την απαλλαγή από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού σε πολύτεκνους με οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) ευρώ 
2). Την  μείωση  κατά  πενήντα  τοις  εκατό  (50%)  του  τέλους  Καθαριότητας  και  Φωτισμού  σε 
πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  επέρχεται  τροποποίηση  της   υπ΄  αριθμ.225/1988  απόφασης  του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση των δημοτικών τελών στους πολυτέκνους. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
2. Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο).
4. Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των 

τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
5. Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
6. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο 

ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.
7. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την 

πολυτεκνική ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η 
οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.

7. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης 
της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται 
να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής 
χρέωσης του ακινήτου.

Επισημαίνεται  ότι  η απαλλαγή ή η μείωση θα ισχύει  για την κύρια κατοικία μόνο από την 
έκδοση του πρώτου λογαριασμού της ΔΕΗ μετά την υποβολή εκ μέρους του δικαιούχου προς τη 
ΔΕΗ της νέας δήλωσης του εμβαδού του ακινήτου η οποία θα εκδίδεται από το Δήμο Λαρισαίων 
ύστερα από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.

3. Την τοποθέτηση του Δημάρχου κ. Καλογιάννη Απόστολου.
4. Τις τοποθετήσεις, προτάσεις, διαφωνίες του Αντιδημάρχου κ. Δεληγιάννη Δημήτριου και 

των  Δ.Σ.  κ.κ.  Καραλαριώτου  Ειρήνης, Μαμάκου  Αθανάσιου, Γεωργάκη  Δημήτριου, 
Καμηλαράκη-Σαμαρά  Μαρίας,  Διαμάντου  Κωνσταντίνου, Κρίκη  Πέτρου,  Πράπα 
Αντώνιου, Τερζούδη Χρήστου, Καφφέ Θεόδωρου, και Τσιαούση Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την απαλλαγή από το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού στους απόρους.
Για  να  έχει  ένας  Δημότης  την  παραπάνω  μείωση  των  δημοτικών  τελών  θα  πρέπει  να 

κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων τα παρακάτω Δικαιολογητικά.
• Αίτηση ενδιαφερομένου.
• Απόφαση Δ/νσης Πρόνοιας.
• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου σε περίπτωση μίσθωσης του 

ακινήτου.
• Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης 

της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται 
να  ενημερώσει  την  Υπηρεσία,  προκειμένου  να  προβεί  στην  επαναφορά  της  αρχικής 
χρέωσης του ακινήτου.

• Αστυνομική ταυτότητα του ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ..

Β. Την μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε 
ακίνητα που διαμένουν άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Για  να  έχει  ένας  Δημότης  την  παραπάνω  μείωση  των  δημοτικών  τελών  θα  πρέπει  να 
κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων τα παρακάτω Δικαιολογητικά.

• Αίτηση ενδιαφερόμενου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση).
• Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου και Α.Φ.Μ. 
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• Γνωμάτευση  αρμόδιας  Υγειονομικής  Επιτροπής,  όπου  θα  αναφέρεται  το  ποσοστό 
αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του.

• Πρόσφατη  απόδειξη  της  Δ.Ε.Η.  της  κατοικίας  όπου  διαμένουν  με  την  οικογένειά  τους 
(έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι).

• Συμβόλαιο  ιδιοκτησίας  του  ακινήτου  ή  συμβόλαιο  μίσθωσης  στο  όνομα  του 
ενδιαφερόμενου ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λ.π.).

• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι 
σε  περίπτωση  λήξης  της  μίσθωσης  ή  αλλαγής  κατοικίας  ή  επερχόμενης  έλλειψης  των 
προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην 
επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.

Γ.1)  Την  απαλλαγή  από  το  τέλος  Καθαριότητας  και  Φωτισμού  σε  πολύτεκνους με 
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των είκοσι χιλιάδων (20.000 €) ευρώ 

2). Την μείωση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) του τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού σε 
πολύτεκνους με οικογενειακό εισόδημα πάνω από είκοσι χιλιάδες (20.000 €) ευρώ 

Κατόπιν των  ανωτέρω  επέρχεται  τροποποίηση  της  υπ΄  αριθμ.225/1988  απόφασης  του 
Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά μείωση των δημοτικών τελών στους πολυτέκνους. 
Για να έχει ένας Δημότης την παραπάνω μείωση των δημοτικών τελών θα πρέπει να κατατίθενται  
στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λαρισαίων τα παρακάτω Δικαιολογητικά

• Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
• Αστυνομική ταυτότητα ενδιαφερόμενου (φωτοαντίγραφο).
• Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος (φωτοαντίγραφο).
• Δικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιμέλεια των 

τέκνων, σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων.
• Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν.
• Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συμβόλαιο μίσθωσης στις περιπτώσεις που ο 

ενδιαφερόμενος πολύτεκνος είναι μισθωτής.
• Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, η οποία απονέμει την 

πολυτεκνική ιδιότητα, στο σώμα του οποίου θα επισημαίνεται η τελευταία θεώρηση, η 
οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.

• Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου, με την οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση λήξης 
της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύεται 
να ενημερώσει την Υπηρεσία, προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής 
χρέωσης του ακινήτου.

Επισημαίνεται  ότι  η απαλλαγή ή η μείωση θα ισχύει  για την κύρια κατοικία μόνο από την 
έκδοση του πρώτου λογαριασμού της ΔΕΗ μετά την υποβολή εκ μέρους του δικαιούχου προς τη 
ΔΕΗ της νέας δήλωσης του εμβαδού του ακινήτου η οποία θα εκδίδεται από το Δήμο Λαρισαίων 
ύστερα από την κατάθεση των παραπάνω δικαιολογητικών.
…………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΑΛΑΜΠΥΡΑ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΠΡΑΠΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
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