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1. Ειζαγωγή

1.α. O Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ζην πιαίζην ηεο
αξκνδηφηεηάο ηνπ πεξί δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ βειηίσζεο ηεο δεκνηηθήο δηνίθεζεο θαη
ησλ ζρέζεψλ ηεο κε ην θνηλφ, επ’ επθαηξία ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ θαθνδηνίθεζεο πνπ
ν ίδηνο εληνπίδεη (άξζξν 77 παξάγξαθνο 5 εδάθην γ' Ν.3852/2010), δηαηππψλεη ηελ
παξνχζα Δηδηθή Πξφηαζε πνπ ππνβάιιεηαη, θαηά ηνλ λφκν, ζηνλ Γήκαξρν θαη
θνηλνπνηείηαη ζην Γεκνηηθφ Σπκβνχιην θαη ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ.
1.β. Η Δηδηθή Πξφηαζε αθνξά ζπγθεθξηκέλεο ππνζέζεηο κε ηηο νπνίεο αζρνιήζεθε ν
Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, έρνπζεο αληηθείκελν αηηήκαηα πνιηηψλ
γηα ηελ απαιιαγή-ειάθξπλζε δεκνηηθψλ ηειψλ ζε άπνξνπο δεκφηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε
Δηδηθή Πξφηαζε αθνξά ηε βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν απαιιάζζνληαη ή
ειαθξχλνληαη νη πνιίηεο απφ ηα δεκνηηθά ηέιε, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πνιίηεο
πξνζθνκίδνπλ θη επηθαινχληαη απνδεηθηηθά κέζα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 330/2016 ηνπ
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Ηιηνχπνιεο θαη ην λφκν 3463/06 κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 4368/2016, ηηο
ζρεηηθέο κε ηελ απαλλαγή από δημοηικά ηέλη και θόποςρ
1.γ. Σην πιαίζην απηφ, ε παξνχζα ππνβάιιεηαη ζηνλ θχξην Βαζίιε Βαιαζφπνπιν
Γήκαξρν Ηιηνχπνιεο θαη θνηλνπνηείηαη ζηνπο θπξίνπο Γεκνηηθνχο Σπκβνχινπο
Ηιηνχπνιεο, θαζψο θαη ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ Ηιηνχπνιεο θχξην Γεκήηξε
Αλαζηφπνπιν.

2. Παποςζίαζη ηος Πποβλήμαηορ
Τν πξφβιεκα ηεο απαιιαγήο ή ειάθξπλζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζε εηδηθέο
πιεζπζκηαθέο νκάδεο, φπσο είλαη νη άπνξνη, έρεη ηεζεί ζηνλ Σπκπαξαζηάηε ηνπ Γεκφηε
θαη ηεο Δπηρείξεζεο απφ πνιίηεο, πνπ πξνζέθπγαλ κε αηηήζεηο δηακεζνιάβεζεοθαηαγγειίεο, δεηψληαο ηελ απαιιαγή – δηαγξαθή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ην
ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΗ .
Με ηηο απαληήζεηο ζηηο αηηήζεηο δηακεζνιάβεζεο, ν Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο
Δπηρείξεζεο θάλεη πξνηάζεηο πξνο ηελ ππεξεζία γηα ηελ επίιπζε ηνπ ζρεηηθνχ
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πξνβιήκαηνο θαη ζεσξεί φηη είλαη ζθφπηκν λα ελεκεξσζνχλ θαη νη θχξηνη δεκνηηθνί
ζχκβνπινη κε ηα παξαθάησ ζηνηρεία.
Σχκθσλα κε ην Γεκνηηθφ & Κνηλνηηθφ Κψδηθα Άξζξν 202 Νφκνο 3463/06: (ΦΔΚ
114/08.06.2006 ηεχρνο Α') Επισοπηγήζειρ και βοηθήμαηα… θαη φπσο αληηθαηαζηάζεθε
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 4368/2016 (ΦΔΚ 21/21.02.2016 ηεχρνο Α')
Απαλλαγή από δημοηικά ηέλη και θόποςρ
«Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ
αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή η απαλλαγή
από ασηούς για ηοσς απόροσς, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο
ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα
ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο
δηθαηνχρνπο ηνπ πξψηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4320/2015 (Α' 29), φπσο εθάζηνηε απηνί
νξίδνληαη κε ηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. Με ηελ ίδηα
απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη θαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο άλσ
κείσζεο ή απαιιαγήο. Η επίπησζε ζηα έζνδα ηνπ Γήκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο
απφθαζεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξνχζαο απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη
ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο
εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε
αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα
κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην
πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. ην
εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα
ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο
θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα
θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ
θ.ιπ.) ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα.».
Οη σθεινχκελνη ησλ παξνρψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αληηκεηψπηζεο ηεο
αλζξσπηζηηθήο θξίζεο (Ν. 4320/ 2015),κε κηα ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ ζα ιάβνπλ
απφ ηηο αξρέο ηνπ 2017 ην Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (Κ.Δ.Α.) ην νπνίν απνζθνπεί
ζηε δηαζθάιηζε ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο θαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ
σθεινχκελσλ ζην θνηλσληθννηθνλνκηθφ ηζηφ ηεο ρψξαο
Σπκθψλα κε ηελ ΚΥΑ 2961-10/24.01.2017 (ΦΔΚ 128/24.01.2017 ηεχρνο Β')
Καζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο Κνηλσληθφ
Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο. «Σν Κνηλσληθφ Δηζφδεκα Αιιειεγγχεο (πξφγξακκα ή Κ.Δ.Α.)
είλαη έλα λέν πξνλνηαθφ πξφγξακκα πνπ ζπλδπάδεη κεηαμχ άιισλ εηζνδεκαηηθή ελίζρπζε:
αιιά θαη ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά κε:
-

Γσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε αλαζθαιίζησλ.
Παξαπνκπή θαη έληαμε ζε δνκέο θαη ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο θαη
ππνζηήξημεο.
Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα θαη θνηλσληθέο δνκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θηψρεηαο.
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Έληαμε ζε πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην ηνπ Σακείνπ Δπξσπατθήο
Βνήζεηαο πξνο ηνπο Άπνξνπο.
Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Κνηλσληθφ ηηκνιφγην παξφρσλ χδξεπζεο.
Κνηλσληθφ ηηκνιφγην Γήκσλ θαη Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ.

Γηαζχλδεζε κε ζπκπιεξσκαηηθέο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά: θαηά
ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ θαη πξνζθφκηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη ππάιιεινη
ησλ Γήκσλ ελεκεξψλνπλ ηνπο αηηνχληεο γηα ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε άιιεο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο, παξνρέο θαη αγαζά, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο λφκηκεο πξνυπνζέζεηο.
Δπηπιένλ, νη δηθαηνχρνη ηνπ Κ.Δ.Α., επηζθέπηνληαη κηα θνξά ην κήλα, ζε πξνθαζνξηζκέλε
εκεξνκελία, ηα Κέληξα Κνηλφηεηαο πνπ εμππεξεηνχλ ην Γήκν δηακνλήο ηνπο.»
Η απφθαζε 330/2016 ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ Ηιηνχπνιεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ
εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο έηνπο 2017 πξνβιέπεη, εθηφο απφ ην πάγσκα ησλ ηειψλ,
ηελ απαιιαγή – ειάθξπλζε γηα ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο ηηο κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο, ηα άηνκα κε αλαπεξία, ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο θαη ηνπο άπνξνπο ζην
πιαίζην ηεο άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξα δχζθνιεο
νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο γηα ην έηνο 2017. Φαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη « ΑΠΑΛΛΑΓΔΔΛΑΦΡΤΝΔΙ …Σ) ΑΠΟΡΟΙ: Πιήξεο απαιιαγή.
Άπνξνη λννχληαη φζνη έρνπλ βεβαίσζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο απφ ηελ Κνηλσληθή
Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ ή έρνπλ βηβιηάξην απνξίαο ή είλαη δηθαηνχρνη ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ
ηνπ λ. 4320/2015 (ΦΔΚ Α΄29/2015) (δηθαηνχρνη επηδφκαηνο ζίηηζεο, ελνηθίνπ, θνηλσληθνχ
ηηκνινγίνπ).
Η πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαιιαγψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ αίηεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ ζην δήκν θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ
απνδεηθλχνπλ ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθεη. Καζψο ηα ηέιε θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΗ , η απαλλαγή θα γίνεηαι με επιζηροθή, κφλν εθφζνλ έρνπλ
ππνβιεζεί ε αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά κέρξη 31/12 ηνπο έηνπο πνπ
αθνξά ηελ απαιιαγή.»
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ δεκφηε θαη ηεο επηρείξεζεο ζπλαληήζεθε κε ππάιιειν ηνπ
ηκήκαηνο εζφδσλ & πεξηνπζίαο θαη ελεκεξψζεθε, φηη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά γηα
επηζηξνθή ηειψλ, ππνβιήζεθαλ 338 αηηήζεηο απφ άηνκα κε αλαπεξία, 66 αηηήζεηο απφ
πνιχηεθλνπο θαη 5 αηηήζεηο απφ άπνξνπο ελψ νη θαηεγνξίεο ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο
νηθνγέλεηεο θαη άλεξγνη δελ ππήξραλ ζηελ απφθαζε ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληάο. Σχκθσλα
κε ηα ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ εξγαζίαο 2710 είλαη νη σθεινχκελνη απφ ην πξφγξακκα
ΚΔΑ πνπ θαηνηθνχλ ζην Γήκν Ηιηνχπνιεο ελψ ην 35% απηψλ απεπζχλζεθαλ ζηηο
θνηλσληθέο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ θαηά ην ζηάδην ππνβνιήο ησλ αηηήζεσλ ΚΔΑ. Απφ ηνλ
αξηζκφ ησλ αηηήζεσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ ηνπο άπνξνπο, κφλν 5, δειαδή ην 1,2% ησλ
αηηήζεσλ, πξνθχπηεη φηη ην πνζνζηφ είλαη πνιχ κηθξφ θαη ε θαηεγνξία ησλ άπνξσλ
δεκνηψλ ησλ νηθνλνκηθά αδπλαηψλ δελ απαιιάρηεθε απφ ηα δεκνηηθά ηέιε. Σε ππφζεζε
πνπ αζρνιήζεθε δηακεζνιαβεηηθά ν Σπκπαξαζηάηεο δηαπίζησζε φηη ε ππεξεζία δελ
παξαιάκβαλε αηηήζεηο άπνξσλ δεκνηψλ, δηφηη κεηαμχ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ζα
έπξεπε λα θαηαηεζνχλ ζπλεκκέλα κε ηελ αίηεζε γηα απαιιαγή δεκνηηθψλ ηειψλ ήηαλ θαη
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ν εμνθιεκέλνο ινγαξηαζκφο ηεο ΓΔΗ γηα λα γίλεη ε επηζηξνθή, θάηη πνπ γηα έλαλ άπνξν
δεκφηε είλαη ζρεδφλ αδχλαην θαη απνθιεηζηηθφ. Απφ ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ ηνπ άπνξνπ
δεκφηε πξνο ηε ΓΔΗ ην 40% αληηζηνηρεί ζε ρξεψζεηο δεκνηηθψλ ηειψλ θαη δεκνηηθνχ
θσηηζκνχ.

3. Ππόηαζη βεληίωζηρ
Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ,
πξνηείλεη εηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ άπνξσλ δεκνηψλ, ε απαιιαγή λα εθηειείηαη
απεπζείαο ζην ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΗ ρσξίο λα αθνινπζεί ηε δηαδηθαζία επηζηξνθήο.
Δπίζεο πξνηείλεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή λα κεξηκλήζεη
γηα να ικανοποιηθούν οι αιηήζειρ άποπων δημοηών, ώζηε να απαλλαγούν από ηο
δημοηικά ηέλη ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ, θαη ζηηο λέεο απνθάζεηο πνπ ζα ιάβεη ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην, κεηά απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, λα ηποποποιηθεί η
διαδικαζία απαλλαγήρ εηδηθά γηα ηελ θαηεγνξία ησλ άπνξσλ δεκνηψλ, να
επικαιποποιηθούν ηα κπιηήπια απόδειξηρ ιδιόηηηαρ για ηοςρ άποποςρ με βάζη ηην
κείμενη νομοθεζία και μεηά από ζςνεπγαζία ηηρ δ/νζηρ Κοινωνικήρ πποζηαζίαρ με
ηην Δ/νζη Οικονομικών.

Ηιηνχπνιε, 26 Σεπηεκβξίνπ 2017

Ο Σπκπαξαζηάηεο ηνπ Γεκφηε θαη ηεο Δπηρείξεζεο

Γαβξηήι Αξακπαηδήο
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