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                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr     
             

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

137/2018 
από το πρακτικό της 29ης/27.12.2018 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

 

 

Θέμα 2ο : Εισήγηση μείωσης τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Ν. 4368/2016. 

 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 27.12.2018, ώρα 16:00 συνήλθε 

σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό 

πρωτοκόλλου 10607/21.12.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του 

Ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα, μέλος 4. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος                                                 

  

Απόντες 

5. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 6. Ριζούλης Στέφανος, μέλος 

7. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος                                                  

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.                              

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο Ιωάννης Μπουρνάκας, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών 

Υπηρεσιών Δήμου Αγιάς. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

 

 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2ο: Εισήγηση μείωσης τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις τρίτεκνες οικογένειες 

σύμφωνα με το άρθρο 13 του  Ν. 4368/2016. 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα 

εξής: 

 

Ο  Σύλλογος Τριτέκνων Νομού Λάρισας, σε  μια προσπάθεια να στηρίξει την τρίτεκνη οικογένεια και μετά 

την συνάντηση που είχαμε με τέλη του Δ.Σ. στο Δημαρχείο Αγιάς   κατέθεσαν την αριθμ. πρωτ. 472/18-12-

2018 αίτησή τους με θέμα: «Μείωση ή Απαλλαγή δημοτικών φόρων ή Τελών για τις τρίτεκνες οικογένειες του 

Δήμου Αγιάς».  

 

Με την υπ’ αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» καθορίσθηκαν οι συντελεστές των τελών 

καθαριότητας και φωτισμού που ισχύουν στον Δήμο Αγιάς που ισχύουν έως και σήμερα. Μεταξύ των 

άλλων καθορίσθηκε μείωση 30% στους πολύτεκνους με συγκριμένες προϋποθέσεις. 

 

Με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι: η Οικονομική επιτροπή εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

 

Με το άρθρο 13 του  ν. 4368/2016 αντικαταστάθηκε η παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α' 114) ως 

εξής: «3. 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 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. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου 

που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και 

λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις 

εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία ……..». 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και θέλοντας να συμβάλλουμε έμπρακτα  στην στήριξη της τρίτεκνης 

οικογένειας σε καιρό οικονομικής κρίσης, προτείνουμε μείωση 30% στους τρίτεκνες οικογένειες του Δήμου 

Αγιάς (οικογένειες με τρία ανήλικα τέκνα ή ενήλικα έως 24 ετών που σπουδάζουν με την προσκόμιση της 

βεβαίωσης σπουδών), με οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000,00€ και με την προϋπόθεση ότι το 

φορολογούμενο ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία τους. 

 

Η μείωση θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται τα προβλεπόμενα 

δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

Για να επιτευχθεί η παραπάνω προτεινόμενη μείωση στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις 

τρίτεκνες οικογένειες σε ποσοστό 30%, εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο να τροποποιηθεί - 

συμπληρωθεί η παρ. Β1 της υπ’ αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφασή του, με θέμα: 

«Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», ως εξής: 

 

«Β. Καθορίζει τις κατηγορίες που θα απαλλάσσονται ή θα δικαιούνται μειωμένο τέλος από 1/1/2019, καθώς 

και τα κριτήρια γι’ αυτό ως εξής: 

1. Μείωση 30% στους Πολύτεκνους και τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000,00€ 

και με την προϋπόθεση ότι το φορολογούμενο ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία τους». 

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ’ αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με θέμα: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού». 
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Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προέδρου, 

-  τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1, περιπτ. ζ΄ του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- την υπ’ τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1080/80 (Α’ 246): «Περί τροποποιήσεως και 

συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως 

Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων », 

- τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 11 του ν.1828/1989 (Α΄ 2): «Αναμόρφωση της φορολογίας 

εισοδήματος και άλλες διατάξεις», 

- τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.1α του ν. 3979/2011 (Α΄ 138): «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

και λοιπές διατάξεις »,  

- τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4368/16 (Α΄ 21): «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις»,  

- αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με θέμα: 

«Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», που ελέγχθηκε και κρίθηκε νόμιμη με την 

υπ’ αριθμ. 23722/142619 Π.Ε. / 9- 1- 2012 (ΑΔΑ: ΒΟΝΔΟΡ10-8ΞΣ) απόφαση της Γενικής 

Γραμματέως της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε, 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
Α. Εισηγούμαστε προς το δημοτικό συμβούλιο την τροποποίηση – συμπλήρωση της παρ. Β1 της υπ’ 

αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα: «Καθορισμός 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού», ως εξής: 

 

«Β. Καθορίζει τις κατηγορίες που θα απαλλάσσονται ή θα δικαιούνται μειωμένο τέλος από 1/1/2019, καθώς 

και τα κριτήρια γι’ αυτό ως εξής: 

1. Μείωση 30% στους Πολύτεκνους και τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000,00€ 

και με την προϋπόθεση ότι το φορολογούμενο ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία τους». 

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύει η υπ’ αριθμ. 287/2011 (ΑΔΑ: 457ΦΩ6Ι-1Λ2) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, με θέμα: «Καθορισμός τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού». 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 137/2018. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 


