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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 367 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 28 από 28-11-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 27/40644/23-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 

«Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισµού                                                                                 
σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του ∆ήµου Νέας Ιωνίας» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,              

Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                       
Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  

Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος,               
Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,                         
∆. Σακαλόγλου,  ∆. Θωµαΐδου 

 
∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ν. Ιωαννίδης, Γ. Αναστασιάδου, Π. Βλασσάς. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ∆ηµοτική Σύµβουλο                       
κ. Φιλίππα Αθυµαρίτου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού είχαν αποχωρήσει οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                       
κ.κ. Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρός, Ν. Κουκουλάρης, 
∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, ∆. Σακαλόγλου και Α. Χατζησαββίδης. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.40642/23-11-
2011 εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Σύµφωνα µε το άρθρο 202 παρ.3 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), µε 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού 
των µελών του, είναι δυνατή η µείωση των δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, για τους 
απόρους, τα άτοµα µε αναπηρία και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται 
αντίστοιχα από την κείµενη Νοµοθεσία. 

Με βάση την ανωτέρω διάταξη του κώδικα και επειδή ο ∆ήµος οφείλει να δείξει το κοινωνικό 
του πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές οµάδες του πληθυσµού, 

    Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Υ Μ Ε 

Την µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού σε ποσοστό 50% για τους απόρους, τα 
άτοµα µε αναπηρία και πολύτεκνους του ∆ήµου µας. 

Συγκεκριµένα για τους ανάπηρους και πολύτεκνους, προτείνουµε να ισχύσουν εισοδηµατικά 
κριτήρια, για µεν τους ανάπηρους µε ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω, οικογενειακό 
εισόδηµα µικρότερο του ποσού των 20.000,00 ευρώ, για δε τους πολύτεκνους συνολικό 
οικογενειακό εισόδηµα 25.000,00 προσαυξανόµενο κατά 2.500,00 ευρώ για κάθε παιδί. 

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

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου, απαιτείται πιστοποιητικό απορίας από την 
αρµόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου. 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της 
Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς µε τέσσερα τουλάχιστον παιδιά, σύµφωνα µε την 
οικεία νοµοθεσία περί πολυτέκνων – ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων. 

Πολύτεκνοι επίσης είναι, βάσει του Ν. 1910/1944 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µέχρι σήµερα: 

i. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 
γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 
περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή νοµίµως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο 
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν 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. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε 
οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.  

ii. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και επιµέλεια των τέκνων 
του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον 
έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαµα 
και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 
σπουδάζουν 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. Στα 
τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

iii. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος 
πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός 
θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγοµένων σε µία από τις 
περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.  

iv. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν 
ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαµβάνουν όλα τα 
ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους 
περιορισµούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 
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3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου, χρειάζεται απόφαση Υγειονοµικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. κ.λπ. στην οποία προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς 
και το ποσοστό αναπηρίας του (απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµίζονται στην αρχή κάθε έτους, 
επικαιροποιηµένα, προκειµένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της 
ιδιότητας, µε βάση της οποίας γίνεται η απαλλαγή. 

Προϋποθέσεις εκτός της αίτησης του δικαιούχου: 
i. Οι δικαιούχοι µείωσης να είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. 

ii. Η µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού, αφορά µόνον την πρώτη κατοικία. 

iii. Ο λογ/σµός ∆.Ε.Η. πρέπει να είναι στο όνοµα του δικαιούχου ή µέλους της 
οικογένειας του. 

iv. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας που εκδίδει ο ∆ήµος. 

v. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

vi. Επικυρωµένο συµβόλαιο µίσθωσης της κατοικίας ή συµβόλαιο κυριότητας της οικίας. 

vii. Τελευταία υποβληθείσα δήλωση Ε1 και εκκαθαριστικό σηµείωµα δήλωσης. 

viii. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας για την καταγραφή των στοιχείων των 
δικαιούχων. 

ix. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι όποια αλλαγή προκύψει, θα γνωστοποιηθεί 
άµεσα στο ∆ήµο. Εάν αυτό δεν γίνει, θα καταλογισθεί στον υπόχρεο  το όφελος του 
της τελευταίας πενταετίας, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις».    

 

Ακολούθως δίνεται ο λόγος στον ∆ήµαρχο κ. Ηρακλή Γκότση, ο οποίος, αφού τοποθετείται 
διεξοδικά επί του θέµατος, προτείνει τα ακόλουθα: 

1. Την αποδοχή της εισηγήσεως, 
2. Την αλλαγή του τιµολογίου των δηµοτικών τελών από Γενική Χρήση σε 

Οικιακή, για τα Πολιτιστικά και Αθλητικά Σωµατεία – Συλλόγους, το Πηνελόπειο 
Ίδρυµα, τη Φοιτητική Στέγη της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας και τα Κοινωφελή 
Ιδρύµατα της Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας. Τα ακίνητα των δικαιούχων θα 
πρέπει να βρίσκονται στο ∆ήµο Νέας Ιωνίας, η αλλαγή του τιµολογίου θα 
αφορά τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την υλοποίηση των 
σκοπών τους και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά θα είναι αντίστοιχα, ως 
ανωτέρω. 

Στη συνέχεια τοποθετείται ο εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση» κ. Π. 
Τσουκαλάς, ο οποίος διατύπωσε την πρόταση «να συµπεριληφθούν στις ρυθµίσεις για 
τις µειώσεις των συντελεστών του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για τις ευπαθείς 
οµάδες, οι τρίτεκνες οικογένειες, οι µονογονεϊκές οικογένειες, οι έχοντες αναπηρία 
67% και άνω, οι έχοντες κοινωνικά τιµολόγια, και τέλος να µειωθεί το ποσόν των 
20.000 €, που τίθεται ως πλαφόν, διότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό. 
 

Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές, 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 

� την υπ’ αριθµ. 40642/23-11-2011 εισήγηση. 

� Το άρθρο 202 παρ. 3 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –30- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού,     
µετά την αποχώρηση  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                      
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. ∆ακουτρού, Ν. Κουκουλάρη, ∆. Κουκουλάρη, Γ. Τσοµπανίδου, 

∆. Σακαλόγλου, Α. Χατζησαββίδη  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 
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µε ψήφους 25 ΥΠΕΡ,  και  5 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Μπράτιµος, Π. 

Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος)                                                              

Α.  Την µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού σε ποσοστό 50% για τους 
απόρους, τους πολύτεκνους και τα άτοµα µε αναπηρία του ∆ήµου µας, µε τους 
ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: 

Α1. Γενικοί όροι 

1. Οι δικαιούχοι µείωσης να είναι µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Ν. Ιωνίας. Η 
Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας εκδίδεται από τον ∆ήµο. 

2. Η µείωση των τελών καθαριότητας και φωτισµού, αφορά µόνον την 
πρώτη κατοικία.  

3. Ο λογ/σµός ∆.Ε.Η. πρέπει να είναι στο όνοµα του δικαιούχου ή µέλους 
της οικογένειας του. 

4. Οι δικαιούχοι να γνωστοποιούν άµεσα στο ∆ήµο, όποια αλλαγή 
προκύπτει. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζεται στον υπόχρεο το 
όφελος του της τελευταίας πενταετίας, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

 

Α2. Ειδικοί όροι 

1. Άποροι 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου, απαιτείται πιστοποιητικό 
απορίας από την αρµόδια Υπηρεσία Κοινωνικής Πρόνοιας του ∆ήµου. 

2. Πολύτεκνοι 

Για τους πολύτεκνους απαιτείται συνολικό οικογενειακό εισόδηµα 
µικρότερο του ποσού των 25.000,00 προσαυξανόµενο κατά 2.500,00 
ευρώ για κάθε παιδί. 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του ∆ήµου, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό 
της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς µε τέσσερα τουλάχιστον παιδιά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 1910/1944 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει µέχρι σήµερα: 

i. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόµου είναι οι γονείς οι 
έχοντες τη γονική µέριµνα και επιµέλεια τεσσάρων τουλάχιστον 
τέκνων από έναν ή περισσότερους γάµους ή νοµιµοποιηθέντων ή 
νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων, τα οποία είναι άγαµα 
και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας 
τους ή σπουδάζουν 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. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά µε οποιαδήποτε 
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 
ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.  

ii. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική µέριµνα και 
επιµέλεια των τέκνων του και είναι µόνος υπόχρεος σε διατροφή 
αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο 
ή διαφορετικούς γάµους ή νοµιµοποιηθέντα ή νοµίµως 
αναγνωρισθέντα ή υιοθετηµένα ή εκτός γάµου γεννηθέντα, τα οποία 
είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος 
της ηλικίας τους ή σπουδάζουν 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. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε 
αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 
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ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

iii. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας 
ή ανάπηρος πολέµου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και 
άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα 
εκ των υπαγοµένων σε µία από τις περιπτώσεις της πρώτης 
παραγράφου.  

iv. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα 
τέκνα αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, 
απολαµβάνουν όλα τα ευεργετήµατα των πολυτέκνων και των 
τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισµούς της πρώτης πα-
ραγράφου του παρόντος άρθρου. 

3. Ανάπηροι 

Για τους ανάπηρους απαιτείται ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω 
και συνολικό οικογενειακό εισόδηµα µικρότερο του ποσού των 20.000,00. 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου, χρειάζεται απόφαση 
Υγειονοµικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. κ.λπ. στην οποία 
προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του 
(απαιτείται τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκοµίζονται στην αρχή κάθε 
έτους, επικαιροποιηµένα, προκειµένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της 
τήρησης της ιδιότητας, µε βάση της οποίας γίνεται η απαλλαγή. 

 

Α3. Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Πέραν των απαιτουµένων δικαιολογητικών για την απόδειξη της ιδιότητας του 
απόρου, του πολύτεκνου και του άτοµου µε αναπηρία, απαιτούνται τα 
ακόλουθα: 

1. Αίτηση του δικαιούχου  

2. Λογ/σµός ∆.Ε.Η. στο όνοµα του δικαιούχου ή µέλους της οικογένειας του.  

3. Βεβαίωση µόνιµης κατοικίας. 

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

5. Επικυρωµένο συµβόλαιο µίσθωσης της κατοικίας ή συµβόλαιο 
κυριότητας της οικίας. 

6. Τελευταία υποβληθείσα δήλωση Ε1 και εκκαθαριστικό σηµείωµα 
δήλωσης. 

7. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο ταυτότητας για την καταγραφή των στοιχείων 
των δικαιούχων. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι θα γνωστοποιείται άµεσα στο ∆ήµο 
όποια αλλαγή προκύψει. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζεται στον 
υπόχρεο το όφελος του της τελευταίας πενταετίας, µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

 

Β.  Την αλλαγή του τιµολογίου των δηµοτικών τελών από Γενική Χρήση σε Οικιακή, 
για τα Πολιτιστικά και Αθλητικά Σωµατεία – Συλλόγους, το Πηνελόπειο Ίδρυµα, τη 
Φοιτητική Στέγη της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας και τα Κοινωφελή Ιδρύµατα της 
Ιεράς Μητρόπολης Νέας Ιωνίας.  

Β1. Γενικοί όροι 

1. Τα ακίνητα των δικαιούχων θα πρέπει να βρίσκονται στο ∆ήµο Νέας 
Ιωνίας. 
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2. Η αλλαγή του τιµολογίου των δηµοτικών τελών από Γενική Χρήση σε 
Οικιακή, θα αφορά τα ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για 
την υλοποίηση των σκοπών τους. 

3. Ο δικαιούχος να γνωστοποιεί άµεσα στο ∆ήµο, όποια αλλαγή προκύπτει. 
Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζεται στον υπόχρεο το όφελος του 
της τελευταίας πενταετίας, µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 

Απαιτούµενα δικαιολογητικά 

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα: 

1. Αίτηση του δικαιούχου  

2. Καταστατικό. 

3. Λογ/σµός ∆.Ε.Η. στο όνοµα του δικαιούχου.  

4. Επικυρωµένο συµβόλαιο µίσθωσης του ακινήτου ή συµβόλαιο 
κυριότητας. 

5. Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.). 

6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι θα γνωστοποιείται άµεσα στο ∆ήµο 
όποια αλλαγή προκύψει. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταλογίζεται στον 
υπόχρεο το όφελος του της τελευταίας πενταετίας, µε τις νόµιµες 
προσαυξήσεις. 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Φ. Αθυµαρίτου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                      
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                         

Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               
Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,                  

Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός,                            
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, 

Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, ∆. Θωµαΐδου  
 

Ακριβές Αντίγραφο               
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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