
 

Απόσπασμα 

    Από το πρακτικό της αριθμ. 2 /2019  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας. 

Αριθ. Απόφασης  65 /2019   

Περίληψη 

«  Μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες». 

 

Στα  Γιαννιτσά και στο Δημοτικό Κατάστημα Πέλλας ,σήμερα  19  Φεβρουαρίου 2019, ημέρα  Τρίτη 

και ώρα  19:30 , συνήλθε  σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Πέλλας   μετά  από  την  αριθμ. 

πρωτ.3.725/15-2-2019 ,  γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ  που δόθηκε χωριστά σε όλους 

τους Δημοτικούς Συμβούλους, Δήμαρχο και προέδρους των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων 

του Δήμου Πέλλας, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65,67,68,69 και 70 του Ν.3852/2010 για 

 να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αμπεριάδης Νικόλαος, 2) Ανδρεάδης Γεώργιος, 3) Βαλνάρης Νικόλαος, 

4) Γυριχίδης Ιωάννης, 5) Γιάγκος Ανδρέας, 6) Δεληγιαννίδης Κων/νος , 7)  Επιτροπάκης 

Αθανάσιος,  8) Ζαφειρίου  Ιωάννα, 9) Καραμπατζάκης Αντώνιος , 10) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 

11) Καστερίδης Ευστάθιος, 12) Κουτσοκώστα Ζωή,  13)  Μπαλτζίδης Κων/νος , 14) 

Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 15) Παντελίδης Κυριάκος, 16) Παπαδόπουλος Κων/νος, 17) 

Παπαδοπούλου Ολυμπία,  18)Πασσαλής Χρήστος, πρόεδρος Δ.Σ, 19) Πετρίδης Παντελής,20) 

Σαμόπουλος Νικόλαος,  21) Σεραϊδης Πέτρος , 22) Σκορδής Νικόλαος , 23) Στεργιούλας 

Δημήτριος, 24)  Φάκκας Απόστολος και 25) Χριστοφορίδης Δημήτριος.    

 

  ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ.: 1) Αρνάκης Τιμόθεος, 2) Ελευθεριάδης Ηλίας, 3) Ελευθερίου Γεώργιος, 

4)Καζαντζίδης Σωκράτης, 5) Κερασόπουλος Παναγιώτης, 6) Λούσπα Ερασμία, 7)Μηλώσης 

Φίλιππος, 8) Μουχτάρης Σαράντης, 9)Μυστακίδου Πολύμνια, 10)  Ξηρός Βασίλειος, 11)  

Παπανικολάου Νικόλαος , 12)Σοφίας Χρήστος, 13) Σπυρίδης Παντελής, 14) Τηλαβερίδης 

Αναστάσιος, 15) Τοπάλογλου Στέφανος και 16) Χατζηηλιάδης Πέτρος , οι οποίοι  αν και 

κλήθηκαν νόμιμα δεν προσήλθαν στη συνεδρίαση.  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι από τα 41 μέλη του Δ.Σ. βρέθηκαν παρόντα  

είκοσι πέντε  (25 ), άρχισε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πέλλας.   

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Πέλλας κ. Στάμκος Γρηγόριος . 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Τσαλκιτζής Πολυχρόνης , υπάλληλος του Δήμου Πέλλας  για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Οι  Δ.Σ  κ.κ. Καραμπατζάκης Αντώνιος και Χριστοφορίδης Δημήτριος, αποχώρησαν από την 

αίθουσα του Δ.Σ με το τέλος συζήτησης του 15ου θέματος και δεν μετείχαν στη συνέχεια στη 

συζήτησης των υπολοίπων θεμάτων της Η.Δ. 

 

Ο πρόεδρος αναφερόμενος στο 16ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην 

αντιδήμαρχο Οικονομικών κα Κουτσοκώστα Ζωή, η οποία είπε τα εξής: 

Όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4368/16, ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016 «Με απόφαση 

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 άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 

νομοθεσία», καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου κεφαλαίου του Ν. 4320/2015 (Α’ 29), όπως 

εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια 



απόφαση ,μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή 

απαλλαγής». 

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, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα 

κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.), τα 

οποία είναι αφορολόγητα. 

Βασικό κριτήριο είναι το συνολικό οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, όπως αυτό προκύπτει 

από το εκκαθαριστικό της εφορίας και το οποίο αφορά στα κάθε είδους εισοδήματα του 

ενδιαφερόμενου (εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις, αυτοτελώς 

φορολογούμενα εισοδήματα, εισοδήματα από ακίνητα κ.λπ.). Σε περίπτωση που κατοικούν και 

άλλα άτομα στην οικία λαμβάνονται υπόψη και τα εισοδήματα αυτά.  

Σε όλες τις περιπτώσεις ως προστατευόμενα μέλη θεωρούνται ο/η άνεργος σύζυγος και τα παιδιά, 

εφόσον είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της 

αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα χρόνια σπουδών) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία 

τους. 

Σε όλες τις περιπτώσεις η μη οφειλή Δημοτικών Τελών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη 

μείωση ή απαλλαγή αυτών και ο λογαριασμός πρέπει να είναι στο όνομα του δικαιούχου ή μέλους 

της οικογένειάς του, με το οποίο συγκατοικεί. 

Για τα άτομα με αναπηρία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το ατομικό φορολογητέο εισόδημα 

και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 13 του Ν. 4368/16, ΦΕΚ 21/Α/21-02-2016 (όπως αυτό 

προαναφέρθηκε) προτείνεται για το 2019 να ισχύσει μείωση στα τέλη καθαριότητας & φωτισμού 

στις παρακάτω κατηγορίες κατοίκων του Δήμου  Πέλλας, που κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή 

μισθωμένες), με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως εξής:  

 1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 

εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής, ή υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2017 (το οποίο δηλώθηκε και 

εκκαθαρίστηκε το 2018) 

έως 27.000,00€ μείωση 50% 

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίσουν   

τα  παρακάτω  δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών Τελών. 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να 

υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του 

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 

Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα 

έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 



Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου 

μέλους κ.λπ.) 

 

2) ΑΠΟΡΟΙ: άτομα των οποίων το συνολικό εισόδημα για το έτος 2017 (το οποίο δηλώθηκε και 

εκκαθαρίστηκε το 2018) ήταν έως 6.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε 

προστατευόμενο μέλος (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της 

πρώτης σχολής, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες ( ιδιόκτητες 

ή μισθωμένες) έως 120 τ.μ., μείωση 50%. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίσουν 

τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών Τελών: 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να 

υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του  

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 

Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα 

έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 

Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου 

μέλους κ.λπ.)  

τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και των δύο συζύγων καθώς για να τύχουν της μείωσης των 

Δημοτικών τελών,  θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μία μόνο κατοικία έως 120τ.μ. (η κατοχή 

βοηθητικών χώρων π.χ. αποθήκης, εξοχικού και αγροτεμαχίων δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

ένταξή τους στην κατηγορία των δικαιούχων της μείωσης). 

 

3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ (1) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΛΟΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ≥67%, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένων των διαφόρων 

αυτοτελώς φορολογουμένων επιδομάτων που λαμβάνουν λόγω αναπηρίας) για το έτος 2017 (το 

οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2018) 

έως 27.000,00 € μείωση 50% 

 

Για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών: 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του  

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε1 του/της συζύγου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 



υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 

Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται ή φιλοξενεί συγγενικό πρόσωπο μέχρι β’ βαθμού 

συγγενείας, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των 

διαμενόντων στην οικία προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια υπηρεσία εάν ο αιτών 

μπορεί να τύχει της σχετικής μείωσης ή απαλλαγή των Δημοτικών τελών. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε 

λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.ά.) ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας είτε απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, 

που να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και 

εξακολουθούν να ισχύουν είτε βεβαίωση απογραφής από τα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από 

το 2012 και εξής. Σε κάθε περίπτωση στα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να 

αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο θα πρέπει να είναι ανώτερο ή 

ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 

Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ποσοστού αναπηρίας κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες προκειμένου το ευνοϊκό αυτό μέτρο 

να ισχύσει και για την επόμενη χρονιά, τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται 

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τέλος κάθε έτους, επικαιροποιημένα, ώστε να γίνει ο 

απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση.  

Ύστερα από αυτά ο πρόεδρος καλεί το Δ.Σ να αποφασίσει σχετικά. Το Δ.Σ αφού έλαβε υπόψη 

του, όσα παραπάνω αναφέρθηκαν, είδε τις διατάξεις του Ν.3852/2010 καθώς και την τοποθέτηση 

της κας αντιδημάρχου Οικονομικών. 

 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

 Την μείωση  των δημοτικών τελών  καθαριότητας & φωτισμού για το 2019  στις παρακάτω 

κατηγορίες κατοίκων του Δήμου  Πέλλας, που κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες), με 

τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως εξής:  

 

1. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του 

εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής, ή υπηρετούν 

τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2017 (το οποίο δηλώθηκε και 

εκκαθαρίστηκε το 2018) 

έως 27.000,00€ μείωση 50% 

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίσουν   

τα  παρακάτω  δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών Τελών. 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να 

υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του 

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 



Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα 

έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 

Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου 

μέλους κ.λπ.) 

 

2) ΑΠΟΡΟΙ: άτομα των οποίων το συνολικό εισόδημα για το έτος 2017 (το οποίο δηλώθηκε και 

εκκαθαρίστηκε το 2018) ήταν έως 6.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε 

προστατευόμενο μέλος (σύζυγος, τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της 

πρώτης σχολής, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία) και κατοικούν σε κατοικίες ( ιδιόκτητες 

ή μισθωμένες) έως 120 τ.μ., μείωση 50%. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που εντάσσονται στις ανωτέρω κατηγορίες θα πρέπει να προσκομίσουν 

τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών Τελών: 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από το αντίστοιχο έντυπο Ε1. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται να 

υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του  

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 

Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα 

έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 

Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας προστατευόμενου 

μέλους κ.λπ.)  

τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) και των δύο συζύγων καθώς για να τύχουν της μείωσης των 

Δημοτικών τελών,  θα πρέπει να έχουν στην κατοχή τους μία μόνο κατοικία έως 120τ.μ. (η κατοχή 

βοηθητικών χώρων π.χ. αποθήκης, εξοχικού και αγροτεμαχίων δεν επηρεάζουν αρνητικά την 

ένταξή τους στην κατηγορία των δικαιούχων της μείωσης). 

 

3) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΝΑ (1) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΕΛΟΣ ΜΕ 

ΑΝΑΠΗΡΙΑ≥67%, με συνολικό οικογενειακό εισόδημα (αφαιρουμένων των διαφόρων 

αυτοτελώς φορολογουμένων επιδομάτων που λαμβάνουν λόγω αναπηρίας) για το έτος 2017 (το 

οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2018) 

έως 27.000,00 € μείωση 50% 

 

Για τις περιπτώσεις ΑΜΕΑ οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν τα κάτωθι 

δικαιολογητικά προκειμένου να τύχουν της μείωσης των Δημοτικών τελών: 

Στοιχεία ταυτότητας. Σε περίπτωση κάτοικων υπηκόων τρίτων χωρών θα προσκομίσουν άδεια 

διαμονής των δικαιούχων και προστατευόμενων μελών. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 



Τελευταίο απόκομμα λογαριασμού ρεύματος της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου στο όνομα του  

δικαιούχου ή μέλους της οικογένειας, με αποδεικτικό εξόφλησής του. 

Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας για τα εισοδήματα του 2017 που εκκαθαρίστηκαν το 2018, 

συνοδευόμενο από τα έντυπα Ε1 του/της συζύγου. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν 

υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ. 

Συμβόλαιο ιδιοκτησίας της κατοικίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο αναρτημένο στο taxisnet. 

Σε περίπτωση που ο αιτών φιλοξενείται ή φιλοξενεί συγγενικό πρόσωπο μέχρι β’ βαθμού 

συγγενείας, θα πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά εκκαθαριστικά σημειώματα όλων των 

διαμενόντων στην οικία προκειμένου να αξιολογηθεί από την αρμόδια υπηρεσία εάν ο αιτών 

μπορεί να τύχει της σχετικής μείωσης ή απαλλαγή των Δημοτικών τελών. 

Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε 

λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.ά.) ή απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής 

Επιτροπής αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας είτε απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, 

που να αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και 

εξακολουθούν να ισχύουν είτε βεβαίωση απογραφής από τα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από 

το 2012 και εξής. Σε κάθε περίπτωση στα παραπάνω προσκομιζόμενα έγγραφα θα πρέπει να 

αναγράφεται ρητά το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου, το οποίο θα πρέπει να είναι ανώτερο ή 

ίσο του 67% και η χρονική διάρκεια ισχύος του. 

Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι θα ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου σε 

περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής των στοιχείων βάσει των οποίων έτυχε της μείωσης των 

Δημοτικών τελών (π.χ. αλλαγή κατοικίας, ποσοστού αναπηρίας κ.λπ.). 

Επισημαίνεται ότι για όλες τις προαναφερόμενες κατηγορίες προκειμένου το ευνοϊκό αυτό μέτρο 

να ισχύσει και για την επόμενη χρονιά, τα σχετικά δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται 

στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο τέλος κάθε έτους, επικαιροποιημένα, ώστε να γίνει ο 

απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε α.α 65 /2019 

              

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται κανονικά : 

  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.                                                                

 

   Πασσαλής Χρήστος     

Τα Μέλη 

1) Αμπεριάδης Νικόλαος, 2) Ανδρεάδης Γεώργιος, 3) Βαλνάρης Νικόλαος, 4) Γυριχίδης 

Ιωάννης, 5) Γιάγκος Ανδρέας, 6) Δεληγιαννίδης Κων/νος , 7)  Επιτροπάκης Αθανάσιος,  8) 

Ζαφειρίου  Ιωάννα, 9) Καραμπατζάκης Αντώνιος , 10) Καραφυλλιάς Ανδρέας, 11) 

Καστερίδης Ευστάθιος, 12) Κουτσοκώστα Ζωή,  13)  Μπαλτζίδης Κων/νος , 14) 

Παναγιωτίδης Μιχαήλ, 15) Παντελίδης Κυριάκος, 16) Παπαδόπουλος Κων/νος, 17) 

Παπαδοπούλου Ολυμπία,  18) Πετρίδης Παντελής, 19) Σαμόπουλος Νικόλαος,  20) Σεραϊδης 

Πέτρος , 21) Σκορδής Νικόλαος , 22) Στεργιούλας Δημήτριος, 23)  Φάκκας Απόστολος και 

24) Χριστοφορίδης Δημήτριος.    

Πιστό Απόσπασμα                                            

                             

Γιαννιτσά25 / 2 /  2019 

  Ο πρόεδρος                                                                                                             Ο Γραμματέας 

                                                                  Πιστό Αντίγραφο 

                                                               Γιαννιτσά  25/ 2 /  2019 

                                                                   Ο Δήμαρχος  


