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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό
Συμβουλίου Κοζάνης

της 23/12-11-2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού

Απόφαση αριθμ. 753/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση μείωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για
Πολύτεκνους άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και απόρους
(κατόχους κάρτας αλληλεγγύης), για το έτος 2019».
Στην Κοζάνη σήμερα, 12 Νοεμβρίου 2018, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και
ώρα 19:00, στο Κοβεντάρειο κτήριο, οδός Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, κ. Αντώνη Κύρινα, με αριθμό πρωτ.
37482/08-11-2018, που δόθηκε στον καθένα Σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί από τα σαράντα (40) μέλη
παραβρέθηκαν τα είκοσι πέντε (25) ήτοι:
Α. Δημοτικοί Σύμβουλοι
Α/Α
Παρόντες
Α/Α
1.
Κύρινας Αντώνιος
24.
Καραπάτσιος Ευάγγελος
2.
Πλεξίδας Νικόλαος
25.
Χατζαβερίδης Γεώργιος
3.
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
4.
Βαλαής Γεώργιος
5.
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Απόντες
6.
Τασοπούλου Ελένη
1.
Σιώμος Νικόλαος
7.
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
2.
Βακουφτσή Ραφαέλα Βασιλική
8.
Πουτακίδης Αριστοτέλης
3.
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
9.
Δημόπουλος Παναγιώτης
4.
Τσικριτζή – Φτάκα Φανή
10.
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
5.
Λιάκος Ευθύμιος
11.
Αθανασιάδου Χρυσούλα
6.
Φούκας Χαρίσιος
12.
Δινοπούλου Βάια
7.
Δημάκου Θεοδώρα
13.
Γρηγοριάδης Ιωάννης
8.
Ιωαννίδης Παρασκευάς
14.
Γκούμας Βασίλειος
9.
Δουγαλής Γεώργιος
15.
Δημητριάδης Αχιλλέας
10.
Δεληγιάννης Ιωάννης
16
Ζαγάρας Ευθύμιος
11.
Κανάβας Ιωάννης
17.
Ιωαννίδης Ιωάννης
12.
Χαριτίδης Χαρίλαος
18.
Μαλούτας Λάζαρος
13.
Γκουτζηκώστας Γεώργιος
19.
Τουμπουλίδου Παρθένα
14.
Τσιρέκας Αστέριος
20.
Σιδηράς Αναστάσιος
15.
Κύργιας Κωνσταντίνος
21.
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
22.
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
23.
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Ύστερα από πρόταση του Προέδρου με τη συναίνεση του Δημάρχου το 18ο θέμα
και το 41ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν μετά το 16ο θέμα.
1

ΑΔΑ: ΩΣ7ΚΩΛΠ-9ΜΘ

Οι Δ.Σ. 1)Τουμπουλίδου Π., 2)Κυριακίδης Κ., 3)Σιδηράς Αν., 4)Χατζαβερίδης Γ.,
5)Κυτίδης Κ., αποχώρησαν μετά τη συζήτηση του 2ου θέματος της Ημερήσιας
Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Δινοπούλου Β., 2)Πλεξίδας Ν., 3)Γκούμας Β., αποχώρησαν από τη
συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 16ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Οι Δ.Σ. 1)Καραπάτσιος Ευ., 2)Κουϊμτζίδου Ελπ., 3)Μαλούτας Λ., αποχώρησαν
από τη συνεδρίαση μετά τη συζήτηση του 41ου θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
Πρόεδροι Δημοτικών Κοινοτήτων
Παρόντες: Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Σκόρδας Ι. Τ.Κ. Καρυδίτσας, 2)Μαγγιρίδης Μ., Τ.Κ. Κοίλων,
3)Χριστοφορίδης Ι., Τ.Κ. Λευκόβρυσης.
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες: 1)Αρβανίτης Ν., Τ.Κ. Ρυμνίου, 2)Τότσκας Α., Τ.Κ. Κερασέας, 3)Ζυμάρας
Κ., Τ.Κ. Κάτω Κώμης.
Άρχισε η συνεδρίαση υπό την Προεδρία του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Αντώνη Κύρινα.
Ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Ελευθέριος Ιωαννίδης προσκλήθηκε και παρίσταται στη
συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο τακτικός υπάλληλος του Δήμου Κοζάνης
Μανδραβέλης Θεόδωρος, κλάδου ΔΕ1, για την τήρηση των Πρακτικών.
Ο Πρόεδρος για το 16ο θέμα έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Βαλαή ο οποίος
εισηγήθηκε την αριθμ. 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
Κοζάνης που έχει ως εξής:
Στο άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. ζ του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) αναφέρεται ότι η Οικονομική Επιτρ οπή εισηγείται
προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου στο από 22.10.2018 υπηρεσιακό του
σημείωμα με θέμα:
«Μείωση Τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού για
πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης) & άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε
ποσοστό 67% και άνω»» αναφέρει τα παρακάτω:
«…ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
Στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», ορίζεται ότι: «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού

συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του,
είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η
απαλλαγή από αυτούς, για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία» και το Ν.3852/2010.

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων, το Δημοτικό Συμβούλιο με την αριθ. 738/2017
απόφαση, ενέκρινε τη μείωση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), των τελών
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καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018. Η μείωση αφορούσε τις παρακάτω
κατηγορίες δημοτών του Δήμου Κοζάνης:
1) Για τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα αυτή οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία,
2) Για άτομα με αναπηρία (67% και άνω), όπως η ιδιότητα αυτή οριοθετείται από την
κείμενη νομοθεσία και πιστοποιείται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή της
Διεύθυνσης Υγείας του Νομού και
3) Για τους απόρους, κατόχους Κάρτας Αλληλεγγύης, η οποία έχει εκδοθεί από τη Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, του
Δήμου Κοζάνης.
Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης, από
01-01-2019 μέχρι 31-03-2019 (καταληκτική ημερομηνία της ανακοίνωσης κατάθεσης
αιτήσεων ), είναι τα παρακάτω:
1) Αίτηση (έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
2) Φωτοτυπία ταυτότητας του αιτούντος
3) Εξοφλητικές αποδείξεις των λογαριασμών της ΔΕΗ ( που έχουν εκδοθεί και
εξοφληθεί για το έτος 2018 ).
4) - Για τους πολύτεκνους Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής ιδιότητας από το σύλλογο
Πολυτέκνων.
- Για τα άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ), πιστοποιητικό από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγείας του νομού ή από την Υγειονομική Επιτροπή του
ασφαλιστικού τους φορέα.
- Για τους απόρους, Κάρτα Αλληλεγγύης, από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισμού (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης).
Τα κριτήρια για την έκδοση της Κάρτας Αλληλεγγύης έχουν στηριχθεί στις διατάξεις της
Υπουργικής Απόφασης Π2α/Γ.Π.οικ.139491, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1747
2/τ.Β’/30.11.2006 περί «Καθορισμού προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών
πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων
και οικονομικά αδυνάτων πολιτών»
5) Σε περίπτωση που ο μετρητής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του δικαιούχου ΑΜΕΑ ή
του κατόχου Κάρτας Αλληλεγγύης, απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω
δικαιολογητικών:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και
β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης εισοδήματος Ε1.
6) Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης με τον αριθμό IBAN του δικαιούχου.
Επιπλέον των ανωτέρω δικαιολογητικών και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο από την Οικονομική
Υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.
Το ποσό της μείωσης των τελών που θα προκύψει, θα επιστρέφεται από το Δήμο
Κοζάνης για το σύνολο των δικαιούχων, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που θα λαμβάνεται μετά την ολοκλήρωση της ημερομηνίας παραλαβής και ελέγχου των
δικαιολογητικών.
Εισηγούμαστε για το έτος 2019
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Να παραμείνουν και να ισχύσουν οι ρυθμίσεις για τη μείωση των δημοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τις
παρακάτω κατηγορίες πολιτών:
- άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ποσοστού 67% και άνω
- πολύτεκνους, και
- απόρους (κατόχους κάρτας αλληλεγγύης), με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και
όπως αναλυτικά ανωτέρω περιγράφονται …...»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος πρότεινε, για το έτος 201 9, να παραμείνει
σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), η μείωση των δημοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους κάρτας
αλληλεγγύης) & άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και με τις
ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αριθμό 738/2017 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος,
σχετικά.

κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ζ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 202 (παρ. 3) του Ν.3463/2006 ων 80 του Ν.
3463/2006 ¨Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
3. Το από 22.10.2018 Υπηρεσιακό /Ενημερωτικό Σημείωμα του Τμήματος
Δημοτικών Προσόδων & Δημοτικής Περιουσίας τη ς Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
πρόταση και ψηφοφορία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης για το έτος 201 9, την
διατήρηση σε ποσοστό πενήντα (50%) τοις εκατό, της μείωσης των δημοτικών
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για πολύτεκνους, απόρους (κατόχους
κάρτας αλληλεγγύης) & άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) σε ποσοστό 67% και άνω και
με τις ίδιες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη με αριθμό 738/2017 απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.

Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Βαλαή Γεωργίου.
2. Την αριθμ. 739/2018 Α.Δ.Σ. με την οποία επιβλήθηκαν τέλη καθαριότητας και
φωτισμού για το έτος 2019.
3.Την αριθμ. 544/2015 με την οποία καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις
των δικαιούχων της μείωσης των τελών καθαριότητας και φωτισμού.
4.Την αριθμ. 363/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κοζάνης
5.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων», που ορίζεται ότι «Με απόφαση του δημοτικού ή
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κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού
των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα
τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με
αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία» και το Ν.3852/2010, ύστερα από ψηφοφορία, ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Εγκρίνει τη μείωση σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), των τελών
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019, με τους όρους και τις προϋπόθεσης
που αναφέρονται στην αριθμ. 544/2015 Α.Δ.Σ,. για τις παρακάτω κατηγορίες
δημοτών του Δήμου Κοζάνης:
1)Για τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα αυτή οριοθετείται από την κείμενη
νομοθεσία,
2)Για άτομα με αναπηρία (67% και άνω), όπως η ιδιότητα αυτή οριοθετείται από
την κείμενη νομοθεσία και πιστοποιείται από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική
Επιτροπή της Διεύθυνσης Υγείας του Νομού και
3)Για τους απόρους, κατόχους Κάρτας Αλληλεγγύης, η οποία έχει εκδοθεί από
τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, Τμήμα Κοινωνικής
Πολιτικής, του Δήμου Κοζάνης.
Β. Τα δικαιολογητικά που θα κατατίθενται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
Κοζάνης, από 01-01-2020 μέχρι 31-03-2020 (καταληκτική ημερομηνία) είναι αυτά
που περιγράφονται στην αριθμ. 544/2015 Α.Δ.Σ. και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο από
την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κοζάνης.
Το ποσό της μείωσης των τελών, που θα προκύπτει ύστερα από έλεγχο των
δικαιολογητικών, θα επιστρέφεται από το Δήμο Κοζάνης ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται για το σύνολο των δικαιούχων, μετά τη
λήξη ημερομηνίας παραλαβής των δικαιολογητικών (31-03-2020).
Γ. Η μείωση θα ισχύσει για λογαριασμούς που θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν για
το έτος 2019.
Δ. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 753/2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΙΝΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Κοζάνη 12-11-2018
Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κύρινας

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Παρόντες Δ. Σ.
Πλεξίδας Νικόλαος
Σιαμπανόπουλος Γεώργιος
Βαλαής Γεώργιος
Βακουφτσής Κωνσταντίνος
Τασοπούλου Ελένη
Κουτσοσίμος Εμμανουήλ
Πουτακίδης Αριστοτέλης
Δημόπουλος Παναγιώτης
Δεσποτίδης Κωνσταντίνος
Αθανασιάδου Χρυσούλα
Δινοπούλου Βάια
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Γκούμας Βασίλειος
Δημητριάδης Αχιλλέας
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Ζαγάρας Ευθύμιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
Μαλούτας Λάζαρος
Τουμπουλίδου Παρθένα
Σιδηράς Αναστάσιος
Κουϊμτζίδου Ελπίδα
Κυριακίδης Κωνσταντίνος
Κυτίδης Κωνσταντίνος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Χατζαβερίδης Γεώργιος
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