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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της αριθ. 16 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης.
Στη Προσοτσάνη και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η Δεκεμβρίου του έτους 2016 ημέρα Τετ
και ώρα 6:30μ.μ. έχει συνέλθει σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Προσοτσάνης, ύστερα από την αριθμ
17705/16.12.2016 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία έχει δημοσιευθεί στο Δημοτικό Κατάστημα και έχει
επιδοθεί σε καθένα Σύμβουλο και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 και 69 του
Ν.3852/2010(ΦΕΚ Α΄87) και με τις διατάξεις των άρθρων 92, 95, 96 και 97 του Δ.Κ.Κ.(N.3463/2006).
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Δήμαρχος κ. Λύσσελης Άγγελος και η υπάλληλος του Δήμου κ.
Μαναρίδου Αλεξάνδρα που ορίστηκε ειδικός Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 27 μελών βρέθηκαν παρόντα τα κατωτέρω
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ΝΤΕΜΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΒΟΣΚΟΥ –ΒΛΑΧΟΥ ΙΟΡΔΑΝΑ
ΓΑΡΑΜΠΕΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΠΑΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΜΕΣΟΝΥΧΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΕΡΝΕΚΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
ΤΣΑΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)
ΤΣΕΛΕΓΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΔΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ ΣΥΜΕΛΑ
ΣΑΡΙΔΗΣ ΑΛΚΗΣ
ΣΜΟΛΟΚΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.)
ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΙΛΑΤΖΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ(ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.)
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
(ΠΡΟΣ/ΝΗΣ)
ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΓΡΑΜ/ΝΗΣ)
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ( ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ)
ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ)
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ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ)
ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΚΑΛΗ ΒΡΥΣΗΣ)
ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ)
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ(ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ)
ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ)
ΤΣΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΠΥΡΓΩΝ)
ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΣΙΤΑΓΡΩΝ)
ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ)
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ)
ΣΤΑΠΑΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ)
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ (ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ)
ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ)

ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγείται τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με
την σειρά που αναγράφονται αυτά στην έγγραφη πρόσκληση όπως ακολουθεί.
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Αρίθμ. Απόφασης: 281/2016
ΘΕΜΑ : «Έγκριση Τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 285/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου α)ως προς
τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 2 «Άτομά με ειδικές ανάγκες –Άτομα με αναπηρία (80%) β) ως
προς την συμπλήρωση νέων κατηγοριών δικαιούχων μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης».

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έκανε γνωστή στο σώμα την
υπ΄αριθμ. 285/2015 προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ. με θέμα «Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών
κοινωνικών ομάδων προκειμένου να ενταχθούν στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης» με την εν λόγω απόφαση
αποφασίστηκε η μείωση 50% του τέλους ύδρευσης σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες από το έτος 2016 και
εφεξής με τα παρακάτω κριτήρια:
«……………..1. ΑΤΟΜΑ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΤΩΧΕΙΑΣ (ΑΠΟΡΟΙ) -Μείωση 50 %
Άποροι θεωρούνται τα άτομα που βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε
κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια………………………………………
2. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ) –ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% & ΑΝΩ -Μείωση 50 %
Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες,
αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική
ανεπάρκεια. Άτομα με μόνιμη ανικανότητα είναι οι κινητικοί ανάπηροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όσοι έχουν δυσκολία
στην αντίληψη, την επικοινωνία και την προσαρμογή και οι ασθενείς από επιληψία, ανεπάρκεια νεφρού,
καρδιοπάθειες κλπ., και γενικά οποιαδήποτε ασθένεια με ποσοστό αναπηρίας 70% και άνω με απόφαση από το
Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
Προϋποθέσεις:
•
Το ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα να είναι μικρότερο των 8.000 €.
•
Προσαυξανόμενο κατά 2.000,- € για κάθε παιδί. …………………………………………………
3. ΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ & ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ - Μείωση 50 %
Σύμφωνα με το άρθρα 1, 2 και 3 του Ν. 1910/44 όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το Ν. 860/1979 και την παρ.
1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006):
ΑΡΘΡΟ 1
1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική μέριμνα και επιμέλεια
τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν οι 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.
2. 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 και οικογενειακής κατάστασης.
3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιαδήποτε αιτίας ή ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγόμενων
σε μία από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
4. 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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Στην συνέχεια όμως η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου αφού μελέτησε τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων
δημοτών και επαναξιολόγησε τα κριτήρια που καθορίστηκαν με την 285/2015 απόφαση του Δ.Σ. και
προαναφέρθηκαν, έκρινε ότι η εν λόγω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (285/2015) χρήζει τροποποίησης.
Ο Πρόεδρος ύστερα έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την υπ΄αριθμ. 150/2016 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής στην οποία αποφασίστηκαν ομόφωνα τα εξής :
« Η Ο.Ε. εισηγείται την τροποποίηση της αριθ. 285/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως εξής:
1.- Στην κατηγορία -2- «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% & ΑΝΩ»
προσαυξάνει το κριτήριο του εισοδήματος από 8.000 ευρώ (ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό
εισόδημα προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί) σε 12.000 ευρώ (ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο
πραγματικό εισόδημα προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί).
2.-Συμπληρώνει και τις παρακάτω κατηγορίες :
Α) Τρίτεκνες οικογένειες, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Προσοτσάνης και με
ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ .
Β) Μονογονεικές οικογένειες, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Προσοτσάνης με
ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά
2.000 ευρώ πέραν του πρώτου τέκνου»
Στην συνέχεια και μετά τα ανωτέρω αναφερόμενα τον λόγο πήρε ο κ. Τσαουσίδης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος ο
οποίος ενημέρωσε το σώμα λεπτομερώς με τις σχετικές τροποποιήσεις της υπ΄αριθμ.285/2015 απόφασης του
Δ.Σ.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία είναι καταγεγραμμένη στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του την υπ΄αριθμ. 285/2015 προηγούμενη
απόφαση του Σώματος , την υπ΄αριθμ. 150/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Προσοτσάνης και τις διατάξεις
του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.

Εγκρίνει την Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 285/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου α)ως προς

τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 2 «Άτομά με ειδικές ανάγκες –Άτομα με αναπηρία (80%), β) ως
προς την συμπλήρωση νέων κατηγοριών δικαιούχων της έκπτωσης 50% στην κατανάλωση νερού ύδρευσης
της κύριας κατοικίας και μόνο για το έτος 2017 και εφεξής.
Αναλυτικότερα η τροποποίηση έχει ως εξής:
Α. Στην 2η ευπαθή κοινωνική ομάδα με τίτλο «ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΑΜΕΑ)- ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 80% & ΑΝΩ» για την οποία με την υπ΄αριθμ. 285/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποφασίστηκε η μείωση 50% στην κατανάλωση της κυρίας κατοικίας και μόνο,

προσαυξάνει το κριτήριο

του εισοδήματος από 8.000 ευρώ (ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα προσαυξημένο
κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί) σε 12.000 ευρώ (ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα
προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε παιδί).
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Β.-Συμπληρώνει στην παράγραφο 3 της 285/2015 απόφασης του Δ.Σ. τις παρακάτω κατηγορίες
δικαιούχων του μειωμένου τιμολογίου ύδρευσης :
ι) Τρίτεκνες οικογένειες, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Προσοτσάνης και με
ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 20.000 ευρώ .
ιι) Μονογονεικές οικογένειες, υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος είναι μόνιμος κάτοικος του Δήμου Προσοτσάνης
με ετήσιο οικογενειακό φορολογούμενο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 10.000 ευρώ, προσαυξημένο
κατά 2.000 ευρώ πέραν του πρώτου τέκνου».

2.

Οι υπόλοιποι όροι και τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά ισχύουν όπως αυτά καθορίστηκαν με

την υπ΄αριθμ. 285/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου .

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 281/2016
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω :
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Άγγελος Λύσσελης

Ο Ειδικός γραμματέας

Τα Μέλη :

