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ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην αξηζ. 5/23-3-2011 πξαθηηθφ ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ξάλζεο,
Αριθ. Απόφασης 168

Πεξίιεςε
Λήςε απφθαζεο γηα κείσζε Γεκνηηθψλ ηειψλ ζε άπνξνπο
Πνιχηεθλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξίεο

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 23 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 19:00,
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Ξάλζεο, ζηελ αίζνπζα ησλ ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζ.πξση.13064/18-3-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε ζχκθσλα κε ην Νφκν ζην θαζέλα απφ ηα κέιε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, θαη θνηλνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν Ξάλζεο θαη κε ηελ πξνεδξία ηνπ
Πξνέδξνπ Γεκαξρφπνπινπ Υαξάιακπνπ γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απνθάζεηο ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζχλνιν 33 δεκνηηθψλ πκβνχισλ, βξέζεθαλ
παξφληεο 30 δεκνηηθνί ζχκβνπινη, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1) Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο (Πξφεδξνο)
1) Σζέπειεο Δκκαλνπήι
2) Αγθφξηζαο Απφζηνινο
2) Φσηηάδεο Νηθφιανο
3) Αληακπνχθεο Νηθφιανο
3) Υνπζεΐλ Ογινχ Σηκνχξ
4) Αρκέη Ογινχ Υνπζετλ
πνπ δελ πξνζήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη
5) Βαζηινχδεο Ζιίαο
λφκηκα πξνζθιήζεθαλ.
6) Βνξίδεο Γεκήηξηνο
7) Γηαγηδφγινπ Κσλζηαληίλνο
21) Παπαδφπνπινο Κπξηάθνο
8) Γξεκζίδεο Ησάλλεο
22) Παπαζηακαηίνπ Γεψξγηνο
9) Ζιηάδεο Θσκάο
23) Πνχιηνο Υξίζηνο
10) Θενδσξίδεο Αλαζηάζηνο
24) Παηζίδνπ Γέζπνηλα
11) Καινγεξήο Κξίησλ
25) ππξηδφπνπινο Νηθφιανο
12) Καξαγηαλλίδνπ –Παηζαηδή νθία
26) Σαξελίδεο Παλαγηψηεο
13) Κνιιάξνο Γεψξγηνο
27) Σνπ Ηζκέη
14) Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
28) Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
15) Μαδαξάθεο πχξνο
29) Φαλνπξάθεο Δκκαλνπήι
16) Μνχξθαο Υξήζηνο
30) Φηιίππνπ Φίιηππνο
17) Μπεθηέο ακπξή
18) Μπέλεο Γεκήηξηνο
19) Ξπλίδεο Αζαλάζηνο
20) Παλαγησηίδεο Γξεγφξεο
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξίζθεηαη θαη ν Γήκαξρνο Ξάλζεο Μηραήι ηπιηαλίδεο θαη
ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Κηκκεξίσλ Μπαληάθ Μπεζήκ θαη νη Πξφεδξνη ησλ Σνπηθψλ
Κνηλνηήησλ Γαθλψλα ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο, Καξπνθχηνπ εξαθηάο Γηακαληήο, Κνκλελψλ
Απνζηνιίδεο Φψηηνο, Νενρσξίνπ Κπξηαθνχ Θενδψζηνο θαη ηαπξνχπνιεο αξφγινπ Κσλζηαληίλνο.
Ο Πξφεδξνο Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκελνο ην 13ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ηνπ ζπκβνπιίνπ
ηελ αξηζκ.πξση. 12406/28-1-2011 εηζήγεζε ηνπ ηκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ε νπνία
έρεη σο εμήο:
αο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν.3463/06 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ» νξίδνληαη ηα εμήο: Με απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ
ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ είλαη δπλαηή ε κείσζε ησλ
δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ κέρξη ην πελήληα ηεο εθαηφ 50% ή ε απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηνπο
απφξνπο , ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη πνιχηεθλνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία.
Με βάζε ηελ αλσηέξσ δηάηαμε ν Γήκνο καο ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηνπ πνιηηηθήο πξνηίζεηαη
λα θάλεη ρξήζε ηεο δηάηαμεο απηήο κε κείσζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ, πνπ αλέξρνληαη ζε 0,94 η.κ., ζε δεκφηεο καο πνπ είλαη ηδηνθηήηεο κίαο κφλν θαηνηθίαο.
Μεηά απφ έξεπλα πνπ έγηλε απφ ην γξαθείν εζφδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γ/λζε Πξφλνηαο
ππνινγίδνπκε φηη ζην Γήκν καο ππάξρνπλ 4.000 πεξίπνπ δεκφηεο θαηαλαισηέο απφ ηηο εηδηθέο
απηέο πιεζπζκηαθέο νκάδεο πνπ πιεξνχλ θαη ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο.
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Γειαδή:
1. Έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ (αθνξά ηνλ ελδηαθεξφκελν-ε θαη φρη ηα ηέθλα) κε νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα έσο 7.000€
2. Δίλαη άπνξνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 7.000€
3. Δίλαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο απφ ηξία παηδηά θαη άλσ, ειηθίαο έσο 18 εηψλ ή έσο 23 εηψλ
εθφζνλ ζπνπδάδνπλ κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θνίηεζεο ζε δεκφζηα ζρνιή θαη κε εηζφδεκα
8.000 € κε ηξία παηδηά, 8.500 € κε ηέζζεξα παηδηά θαη ζπλερίδνληαο κε 500 € γηα θάζε παηδί.
Αλ επνκέλσο ππνινγίζνπκε έλα κέζν φξν θαηνηθίαο 85 η.κ. ε κείσζε ησλ εζφδσλ κε ηνλ ηζρχνληα
ζπληειεζηή θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ζα έρεη σο εμήο:
4.000 *85*0,94=319.600 κε πνζνζηφ κείσζεο πνπ πξνηείλεηαη απφ ηελ ππεξεζία =255.680€
Έρνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ παξαθαινχκε λα απνθαζίζεηε γηα κείσζε θαηά 50% ηνπ
αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ φπσο θάζε θνξά ηζρχεη κε ηηο εθάζηνηε
απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηνπ, ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
πνιηηψλ ηνπ λένπ Γήκνπ Ξάλζεο, φπσο ζπληζηάηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 παξ.37
πεξ.Α1 ηνπ Ν. 3852/2010 (Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο)
1. Έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ (αθνξά ηνλ ελδηαθεξφκελν-ε θαη φρη ηα ηέθλα) κε νηθνγελεηαθφ
εηζφδεκα έσο 7.000€
2. Δίλαη άπνξνη κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 7.000€
3. Δίλαη πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο απφ ηξία παηδηά θαη άλσ, ειηθίαο έσο 18 εηψλ ή έσο 23 εηψλ
εθφζνλ ζπνπδάδνπλ κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θνίηεζεο ζε δεκφζηα ζρνιή θαη κε εηζφδεκα
8.000 € κε ηξία παηδηά, 8.500 € κε ηέζζεξα παηδηά θαη ζπλερίδνληαο κε 500 € γηα θάζε παηδί.
Σέινο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ύζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απφςεσλ, έρνληαο ππφςε ηνπ ηηο δηαηάμεηο ησλ
άξζξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελ ιφγσ εηζήγεζε 1) Σν άξζξν 1 θαη 65 ηνπ Ν. 3852/2010
(Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο) 2) Σελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν. 3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη
Κνηλνηήησλ» 3) Σελ κε αξηζ. 550/2008 απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ηε κείσζε
ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζε άπνξνπο Πνιχηεθλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξίεο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ ζε άπνξνπο ηξίηεθλνπο, πνιχηεθλνπο θαη άηνκα κε αλαπεξίεο, θαηά
πνζνζηφ 20% ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, φπσο θάζε θνξά ηζρχεη απηφ
κε ηηο εθάζηνηε απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πεξί αλαπξνζαξκνγήο ηνπ, ζηηο παξαθάησ
θαηεγνξίεο πνιηηψλ πνπ είλαη θαη δεκφηεο Ξάλζεο
1. Να έρνπλ αλαπεξία 67% θαη άλσ (αθνξά ηνλ ελδηαθεξφκελν-ε θαη φρη ηα ηέθλα ηνπο) κε
νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα έσο 7.000 € εηεζίσο.
2. Να είλαη άπνξνη κε νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα κέρξη 7.000 € εηεζίσο.
3. Να είλαη ηξίηεθλεο ή πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο, φπσο νξίδεηαη θάζε θνξά απφ ηνλ λφκν, κε παηδηά
ειηθίαο έσο 18 εηψλ ή έσο 23 εηψλ εθφζνλ ζπνπδάδνπλ κε πξνζθφκηζε βεβαίσζεο θνίηεζεο ζε
δεκφζηα ζρνιή θαη κε εηήζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα 8.000 € γηα φζνπο έρνπλ ηξία παηδηά, 8.500
€ γηα φζνπο έρνπλ ηέζζεξα παηδηά θαη πξνζζέηνληαο 500 € γηα θάζε παηδί εηεζίσο ζην
θνξνινγεηέν εηζφδεκα.
Ζ απφθαζε απηή ζα ηζρχεη απφ 1-1-2011.
…………………………………………………………………………………………
πληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθηεθε φπσο αθνινπζεί.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο Πξφεδξνο
Σα κέιε
Γεκαξρφπνπινο Υαξάιακπνο
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
(Τπνγξαθή)
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ξάλζε 29-3-2011
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο ηνπ Γεκ. /ιίνπ
Ακπαηδή Δπζπκία

