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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 26ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 6 Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 21259/1.11.2018 και οικ.21274/1.11.2018 συμπληρωματική
προσκλήσεις του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Χιωτέλης Ιωάννης,
τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικό μέλος, δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ.
Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Γουρλής, Τζανέτος, Μεσσήνη, Κατσορίδα,
Βακάλης, Συρύγου, Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 340/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/2018 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό του Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2019.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Σερέτη, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την
συζήτηση εκτός ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/2018
απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, έτους 2019.

Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης
συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.21513/2018 έγγραφο της
Αντιδημάρχου κ. Σερέτη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην τροποποίηση η της ΑΔΣ 344/18 – Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος
2019 και ως προς την παράγραφο 2 (Απαλλαγές- Ελαφρύνσεις) εδάφιο Γ΄
Η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
2) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, μείωση
50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
(Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο , σε κατάσταση χηρείας ή
διαζευγμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο
μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη
στρατιωτική του θητεία.
Η Οικονομική Επιτροπή
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το άρθρο 24
του Ν.3613/2007,
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 344/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον
καθορισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2019 και συγκεκριμένα ως προς την παράγραφο 2
(Απαλλαγές- Ελαφρύνσεις) εδάφιο Γ΄
Η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
2) ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ- ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ
Γ) ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ,
μείωση 50% για μεγαλύτερα εισοδήματα.
(Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο , σε κατάσταση
χηρείας ή διαζευγμένοι οι οποίοι έχουν την επιμέλεια των τέκνων τους) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή
ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή
υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
3. Παραπέμπει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της τελικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 340/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 7.11.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2

