
                    
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 19ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κέας 
την 22ας Νοεμβρίου 2019 

 

Σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό 

Συμβούλιο σε τακτική δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου 

“Στυλιανός Ρέστης” στην Κορησσία Κέας, ύστερα από την 5340/18-11-2019 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και 

στη Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 

(ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών 

βρέθηκαν παρόντα 14 μέλη.  
 

                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ     
Δημήτριος Ν. Μουζάκης                                                   

Ελευθέριος Ν. Τζουβάρας                  Εμμανουήλ Αρ. Λέανδρος                 
Κωνσταντίνος Δ. Δεμένεγας              Μουζάκη Αντ. Σώζα                           
Ιωάννης Θ. Ζιώγας                             Δήμητρα Αλ. Κορασίδη                    
Θεόδωρος Ι. Καμίλης                        (αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 
Μαρία Μ. Πατηνιώτη                         

Γεώργιος Χ. Βουτσινάς  

Αντώνιος Ν.Λουρής                       

 Στυλιανή Ε. Δεμένεγα               

Νικόλαος Β. Δεμένεγας             

Παρασκευή Ε. Γροσομανίδη                

 Αντώνιος Α. Πατηνιώτης                        

Στυλιανός Γ. Γκρέκας       

Βασίλειος Στ.  Βαλεράς                       

 

Παρούσα στη συνεδρίαση είναι η Δήμαρχος, κα Ειρήνη Βελισσαροπούλου. 
Στη συνεδρίαση δεν παρίσταται η Πρόεδρος της Κορησσίας κα. Νικολέτα Βώσικα 

ούτε ο Πρόεδρος της  Κοινότητας  Ιουλίδας, κ. Γεώργιος Δεμένεγας. 
 

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα. Μαριάννα Μωραΐτη για 

την τήρηση των πρακτικών. 
Δεν προσήλθαν δημοτικοί σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. 
Αποχώρησε ο κ. Ι. Ζιώγας πριν τη συζήτηση του 9ου θέματος. 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2019 
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Θέμα 7
ο
: Μείωση-απαλλαγή δημοτικών τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού 

και τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης για ειδικές κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών 

ομάδων για το έτος 2020.  
 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δίνει το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ελ. Τζουβάρα, ο οποίος 

εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι, στην παρ. 3 του 

άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) όπως αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21/21.02.2016 τεύχος Α') 
ορίζονται τα εξής: 

«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. 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, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό 
επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία 
είναι αφορολόγητα». 

Με βάση την ανωτέρω διάταξη και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να δείξει το 
κοινωνικό του πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού, προτείνεται η 
μείωση των τελών Καθαριότητας-Ηλεκτροφωτισμού και Ύδρευσης- Αποχέτευσης 
σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 
τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους και σε 
ποσοστό 70% για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.  

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη 
νομοθεσία και συγκεκριμένα:  

 Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό 
απορίας από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας 
σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα 
δημοτολόγια του Δήμου Κέας 
 • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Πρόνοιας 
Δικαιολογητικά: 
 1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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 3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί 
άμεσα στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του 
αιτούντος 
 5) Το τελευταίο απόκομμα είσπραξης του επιδόματος Πρόνοιας ή φωτοτυπία πρώτης 
σελίδας βιβλιαρίου ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας και βεβαίωση της 
αρμόδιας υπηρεσίας. 
 6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε 
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
 7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, 
συνοδευόμενα από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται 
φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, 
συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 
Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Πολύτεκνοι θεωρούνται:  
πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των 
προβλεπομένων από την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών 
ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/94). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι:  
Ι. Ν. 860/5-1-1979 
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή 
τους από οποιοδήποτε λόγο. 
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 
εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με 
αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.  
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των 
Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους 
ζωής. 
Επισημάνσεις:  
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους 
γονείς τους 
ii) τα άρρενα ανήλικα 
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 
επαγγελμάτων  
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 
Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα 
(άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του Συντάγματος). 
Γ.  Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 
Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 
ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 
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α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και 
επιμέλεια των τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον 
είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν 
σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και 
όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως 
ηλικίας.  
β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή 
είναι ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) 
τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) 
αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των 
πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 
860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 
3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που 
απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η 
πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
• Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
• Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Α.Σ.Π.Ε. 
• Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ. Το ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ 
για κάθε προστατευόμενο μέλος άνω των τεσσάρων (4) τέκνων 
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν ισχύ. 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
  8) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 
Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, 
καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται ποσοστό αναπηρίας πάνω από 
67%). 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
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 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
 • Η μείωση αφορά οικογένειες όπου υπάρχει άνα μέλος της οικογένειας ενήλικας ή 
προστατευόμενο μέλος με αναπηρία 
 • Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας πάνω από 67% 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής 
που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας (πιστοποίηση αναπηρίας από Α/θμια ή Β/θμια 
Υγειονομική Επιτροπή ή Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας ή αποφάσεις και 
γνωματεύσεις Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πρίν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και 
εξακολοθούν να ισχύουν) 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Για τα άτομα με αναπηρία 
που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου. 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής 
αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) 
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια 
τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, 
όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με 
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, 
ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος  
  5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
 6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε 
πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να 
προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., πιστοποιητικό από 
το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με 
την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 
i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' 
αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά 
την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους. 
ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους 
είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα 
οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό 
ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας του. 
(παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του 
Ν.3838/10) 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 15.000 ευρώ.  
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και για την περίπτωση χηρείας πιστοποιητικό 
θανάτου συζύγου  
  3) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  4) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  5) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  6) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
  7) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα μέλη. 

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται 
οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι 
εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 
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Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και 
ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο από το ατομικό 
αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 
44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) 

Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
 • Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000 ευρώ   
 • Η μείωση αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στη 
φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα 
 
Δικαιολογητικά: 
  1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
  2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
  3) Αντίγραφο του Δελτίου Ανεργίας και βεβαίωση του ΟΑΕΔ για το χρόνο ανεργίας έως και την 
ημερομηνία αίτησης στο Δήμο.  
  4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
  5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
  6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
  7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 

7. Για την απόδειξη της ιδιότητας ατόμου ή οικογένειας που διαβιούν σε  
συνθήκες ακραίας φτώχειας (δικαιούχοι του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 
(Α' 29) απαιτείται  οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να αποδεικνύει την καταβολή 
επιδότησης ενοικίου ή σίτισης του ή δωρεάν παροχής ρεύματος στον αιτούντα 
σύμφωνα με τα  άρθρα 1-5 του Ν.4320/15 και την ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015 (ΦΕΚ 
577/09.04.2015 τεύχος Β’). 

 
Προϋποθέσεις ένταξης στην κατηγορία: 
 • Οι ωφελούμενοι να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Κέας εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια 
του Δήμου Κέας 
 • Εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια της ΚΥΑ οικ.494/07.04.2015   

  
Δικαιολογητικά: 
 1) Αίτηση του κατοίκου-δικαιούχου  όπου θα αναφέρονται όλα τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 
 2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
 3) Αποδεικτικό καταβολής επιδομάτων του Ν 4320/2015 στον αιτούντα.  
 4) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα 
στο Δήμο μας (π.χ. απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). 
 5) Πρόσφατος λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα του αιτούντος 
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 6) Αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση 
μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης). 
7) Εκκαθαριστικό σημείωμα και φορολογική δήλωση του τελευταίου έτους, συνοδευόμενα 
από το έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.). 
 
Διευκρινίσεις 
 • Η αναφερόμενη απαλλαγή εφαρμόζεται σε όλους τους μόνιμους κατοίκους του Δήμου Κέας 
εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Κέας. 
 • Αναφέρεται μόνο σε μία κατοικία, ήτοι την κύρια κατοικία. 
 •Τα ως άνω δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα καταστήματα και σε επαγγελματική στέγη 
οποιασδήποτε χρήσης· 
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο λογαριασμός ύδρευσης ή ηλεκτρικού ρεύματος  να 
εκδίδεται στο όνομα του αιτούντα. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι ενοικιαστής και ο 
λογαριασμός ύδρευσης δεν είναι στο όνομα του, θα πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση 
του ιδιοκτήτη ότι ο μετρητής ύδρευσης αντιστοιχεί στο μισθωμένο ακίνητο. 
• Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή των 
προϋποθέσεων υπαγωγής στην απαλλαγή) θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε 
έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης των 
προϋποθέσεων με βάση την οποία υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση και υπεύθυνη δήλωση περί 
μη αλλαγής των όσων έχουν δηλωθεί αρχικά. 
 • Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δήμο σε περίπτωση οποιασδήποτε 
μεταβολής των προσωπικών του στοιχείων. Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα 
νομοθεσία 

 

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη 

τις ανωτέρω διατάξεις, την υπ’ αριθμ. 160/2019(ΑΔΑ: 60Ν8ΩΕΔ-3Γ2) απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και την εισήγηση του Αντιδημάρχου 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη μείωση των τελών Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού και 

Ύδρευσης - Αποχέτευσης σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα άτομα με 

αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους 

μακροχρόνια άνεργους και σε ποσοστό 70% για τα άτομα που ζουν σε συνθήκες 

ακραίας φτώχειας του Δήμου μας.  
Οι ανωτέρω πρέπει να προσκομίσουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου, 

τα δικαιολογητικά ανά κατηγορία που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.  
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 211/2019 

 Ο Πρόεδρος του ΔΣ Τα παρόντα μέλη 

Ακριβές Αντίγραφο 
Η Δήμαρχος 

 

 

Ειρήνη Βελισσαροπούλου 

ΑΔΑ: ΩΕΦΦΩΕΔ-ΑΡΘ


		2019-11-26T09:37:43+0200
	Athens




