
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  
                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

             Από το  πρακτικό της  29ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιθάκης στις 6-11-2020. 
 
                                                                               Πράξη 152η                                                  

  Ιθάκη, σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30΄ , συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο 
σε τακτική συνεδρίαση ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ, στην αίθουσα του ΚΑΠΗ, παρόντος του Δημάρχου 
κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ, έπειτα από την αρ. 6604/2-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
του κ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΦΙΑΜΠΟΛΗ, που επιδόθηκε σε καθένα από τα μέλη του σύμφωνα με τις διατάξεις του  
άρθρου 74  του Ν. 4555/2018, και στα πλαίσια των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), καθώς της με αριθ. 
163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Δήμους της χώρας. 

 
  Στη συνέχεια διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, εφόσον από τα 17 μέλη του ήταν παρόντα τα 12 : 
                  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  
ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

7. 
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ Π. 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΤΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

2.  
ΜΑΡΜΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ) 
 

8. ΤΡΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. 
 ΡΑΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

3.  
ΤΥΠΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 
 (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ)  
(αποχ. στο 7o θέμα)                         

9. 

 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ Ι. 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 
 

3. 
 
ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ 
 

4.  ΒΕΡΩΝΗΣ Λ. ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 10. ΑΡΣΕΝΗ ΑΘΗΝΑ 4. 
ΜΑΥΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

5.  ΔΟΡΙΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 11. 
ΤΑΦΛΑΜΠΑΣ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

5. ΠΕΡΙΧΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

6.  
 
ΓΕΩΡΓΑΝΑ ΕΥΦΕΛΒΙΝΑ 
 

12. 
ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΣΑΒΒΑΣ 
(αποχώρησε πριν το 
1ο θέμα  

 
(Αν και νομίμως 
προσκληθέντες) 

 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισάγει το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης < Λήψη κανονιστικής 

απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά 
τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών. > και δίνει 
τον λόγο στον Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής που εισηγείται τα εξής : 

 
      « Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 3463/06 ορίζονται τα εξής:  
 

«1. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας  τοπικές 
κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: 

…………… 
δ) Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: 
δ3. Για τη χρήση και λειτουργία των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης.» 
 
Με την περίπτωση ιστ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 

του άρθρου 3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και 
παρακολουθεί την υλοποίησή τους.  

 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: 
 

ΑΔΑ: 641ΦΩΕΟ-4ΧΩ



 
 
 

" Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και 
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές 
προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από 
τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 
εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 
θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."  

 
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων 

επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται 
αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως 
ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της 
δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η 
ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν 
ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007) » 

 
Σύμφωνα με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 

έργου και άλλες διατάξεις» πρέπει να εκδοθεί κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των κατηγοριών Δημοτών που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την 
απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Ιθάκης , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.  

 
Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 του Ν. 4368/2016 αναφέρεται :  
 
 «1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ - Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «3. Με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση της Οικ. Επιτροπής, 

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 την χορήγηση της ως άνω 
μείωσης ή απαλλαγής». 

 
Κατά τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή με την αρ. 125/2020 απόφασή της (ΑΔΑ :---------------------) 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών 
που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και 
καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών : 

 
         ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 34ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125 

 
« …..Ο Πρόεδρος ανακοινώνει το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης και θέτει υπόψη των μελών την από 25-9-

2020 εισήγηση της υπηρεσίας εσόδων του Δήμου : 
 

      < Σύμφωνα με τον Ν.4368/2016 (ΦΕΚ A 21 – 21.02.2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού 
έργου και άλλες διατάξεις» πρέπει να εκδοθεί κανονιστική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των κατηγοριών Δημοτών που εμπίπτουν στην ευνοϊκή ρύθμιση ως προς τη μείωση ή την 
απαλλαγή τους από τα ανταποδοτικά τέλη, στην κύρια κατοικία τους εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Ιθάκης , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όπως επίσης και στον καθορισμό των απαραίτητων 
προσκομιζόμενων δικαιολογητικών.  
 

Συγκεκριμένα στο άρθρο 19 του Ν. 4368/2016 αναφέρεται :  

ΑΔΑ: 641ΦΩΕΟ-4ΧΩ



 
 
 

 
 «1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ - Α΄114) αντικαθίσταται ως εξής: 
 
 «3. Με κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έπειτα από εισήγηση της Οικ. Επιτροπής, 

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 την χορήγηση της ως άνω 
μείωσης ή απαλλαγής».  

 
  Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες 

κατηγορίες: 
 
Δικαιούχοι Απαραίτητα δικαιολογητικά:  

 
1) Άποροι, (ποσοστό μείωσης 100%)  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του. .  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
 
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
 
2) Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 30.000 

€.  
 
Πλήρης απαλλαγή.  
 
Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.001 έως 

40.000 €.  
 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
 
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα 

που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική τους 
θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
3) Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € .  
 
Πλήρης απαλλαγή.  
 
   Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 €  
 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).  

ΑΔΑ: 641ΦΩΕΟ-4ΧΩ



 
 
 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
 
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα 

που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική τους 
θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
4) Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα έως 30.000€ .  
 
Πλήρης απαλλαγή.  
 
Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

από 30.001 έως 40.000€.  
 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής,ή 

Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών 
Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.  

4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 

Δ.Ο.Υ.  
6. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.  
 
5) Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς σύμφωνο 

συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€.  
 
Πλήρης απαλλαγή  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 

Δ.Ο.Υ.  
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη -ος και δεν έχει 

συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα 

που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική τους 
θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
6) Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, 

δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
έως 6.000€.  

 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου στην 

φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.  
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1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 

Δ.Ο.Υ.  
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο Δήμο 

Ιθάκης.» 
 
Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών που δικαιούνται 

μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και καθορισμός των 
απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 
                                                                     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΙΘΑΚΗΣ 
 
                                                                ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΕΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ > 
 

  Ο κ. Επ. Μαυροκέφαλος  (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΘΑΚΗΣ) προτείνει να προστεθεί μία ακόμη κατηγορία 
ήτοι : 

 
7) Μονογονεϊκές οικογένειες, ή οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και έχουν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. 
 
Απαλλαγή κατά το 100%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019. 
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 

 
    Η ΟΕ έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, το άρθρο 11 του Ν.4623/19, το άρθρο 202 Ν.3463/2006,  
την ανωτέρω πρόταση της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΙΘΑΚΗΣ και κατόπιν διαλογικής συζήτησης  : 
 

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη κανονιστικής απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών 

που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη στην κύρια κατοικία τους καθώς και τον 
καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, με την προσθήκη μιας 
ακόμη κατηγορίας, σύμφωνα και με την ανωτέρω πρόταση του κ. Επ. Μαυροκέφαλου (ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 
ΙΘΑΚΗΣ) και αναλυτικά : 

 
Δικαιούχοι της ρύθμισης είναι οι κάτοικοι του Δήμου που ανήκουν στις παρακάτω αναφερόμενες 

κατηγορίες: 
 
Δικαιούχοι - Απαραίτητα δικαιολογητικά:  
 

1. Άποροι, (ποσοστό μείωσης 100%)  
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του. .  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
 
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
 

2. Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
έως 30.000 €.  

ΑΔΑ: 641ΦΩΕΟ-4ΧΩ



 
 
 

 
Πλήρης απαλλαγή.  
 

Πολύτεκνοι με τέσσερα προστατευόμενα τέκνα και άνω, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 
30.001 έως 40.000 €.  

 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα 

που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική τους 
θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
3. Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 € .  
 
    Πλήρης απαλλαγή.  
 
    Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001 έως 30.000 

€  
 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο).  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.  
4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής θεωρημένη από την 

Δ.Ο.Υ.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα τέκνα 

που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική τους 
θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
4. Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67%, και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα έως 30.000€ .  
 
Πλήρης απαλλαγή.  
 

Άτομα με αναπηρία με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο ή ίσο του 67% και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα από 30.001 έως 40.000€.  

 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής,ή 

Απόφαση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμόδιων Υγειονομικών 
Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να ισχύουν.  

4. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
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Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 
Δ.Ο.Υ.  

6. Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος ατόμου.  
 

5. Μονογονεϊκές οικογένειες των περιπτώσεων απόκτησης τέκνου -ων χωρίς γάμο ή χωρίς 
σύμφωνο συμβίωσης των γονέων, με προστατευόμενα τέκνα και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα έως 20.000€.  

 
Πλήρης απαλλαγή  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3.Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 

Δ.Ο.Υ.  
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη -ος και δεν έχει 

συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.  
6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα είναι τα 

τέκνα που σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική 
τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους).  

 
6.  Μακροχρόνια Άνεργοι (πάνω από 1 έτος) οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του 

ΟΑΕΔ, δηλώνουν στην φορολογική δήλωση μόνο μία κατοικία έως 100 τ.μ και έχουν ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€.  

 
Απαλλαγή κατά το 50%.  
 
Σημείωση: Η απαλλαγή αφορά μόνο την περίπτωση ανεργίας του πρώτου ή της δεύτερης υποχρέου 

στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα τέκνα.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη υποβολής από την 

Δ.Ο.Υ.  
5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο Δήμο 

Ιθάκης.» 
 

7. Μονογονεϊκές οικογένειες, ή οικογένειες όπου και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και έχουν 
ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. 

 
Απαλλαγή κατά το 100%.  
 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το Δήμο)  
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο όνομά του.  
3. Τελευταίο Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους.  
4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019. 
5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης. 
 

      Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 125/2020. » 

 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω αρ, 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθώς 

και την διαλογική συζήτηση όπως αυτή αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά : 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
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- Εγκρίνει ως έχει την αρ. 125/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την λήψη κανονιστικής 

απόφασης για τις κατηγορίες Δημοτών που δικαιούνται μείωση η απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη 
στην κύρια κατοικία τους καθώς και καθορισμός των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

 
- Η απόφαση να δημοσιευτεί υποχρεωτικά, κατά το πλήρες κείμενό της, στο Δημοτικό Κατάστημα του 

Δήμου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 284 του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) 
 
- Περίληψη της παρούσας να δημοσιευτεί σε μία τοπική εφημερίδα (ημερήσια ή εβδομαδιαία). 

 
     Το παρόν πρακτικό αφού συντάχθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται:  

 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΤΑ ΜΕΛΗ  
         ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 
 
                                                                            Ακριβές αντίγραφο  
                                                                       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                                                                                                                                                   
                                                
 
 
 

  ΦΙΑΜΠΟΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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