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ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 152/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όπως 

αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-02-2016) 

παρέχεται στους Δήμους η δυνατότητα μείωσης ή απαλλαγής δημοτικών φόρων ή 

τελών για απόρους, άτομα με αναπηρία, τους πολύτεκνους, τους τριτέκνους , τις 

μονογονεϊκές οικογένειες, 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(Ά 29), όπως εκάστοτε 

αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, η 

εφαρμογή της οποίας ενδείκνυται ιδιαίτερα σήμερα, λόγω της δυσμενούς 

οικονομικής συγκυρίας. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας, με την υπ’ αρ. 348/2016 πράξη του 

όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 152/2017, κατέγραψε τις κατηγορίες 

των ευπαθών ομάδων που τυγχάνουν ευνοϊκής ρύθμισης και επανακαθόρισε τις 

προϋποθέσεις υπαγωγής και τα απαραίτητα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά  κατά 

περίπτωση.
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Στο σημείο αυτό  θέτουμε υπόψη σας το υπ’αριθμ. 74100/07-10-22 

έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας στο οποίο μεταξύ άλλων 

αναφέρεται : « Στη συνέχεια με την αριθμ. 152/2017 Απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου τροποποιήθηκε η ανωτέρω απόφαση (348/16) ως προς την επιφάνεια 

της κύριας οικίας, καθορίζοντάς την μέχρι 80 τ.μ για όλες τις κατηγορίες 

ωφελούμενων, καθώς κρίθηκε ως δίκαιο για το σύνολο των ευπαθών ομάδων.

Από την εφαρμογή των εν λόγω αποφάσεων , διαπιστώθηκε ότι ένας 

σημαντικός αριθμός αιτούντων πολιτών, που ανήκουν στις προαναφερόμενες 

ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, αποκλείεται από την ωφέλεια αυτών των 

ευνοϊκών ρυθμίσεων, καθότι η κατοικία τους είναι μεγαλύτερης επιφάνειας από 

την οριζόμενη.

Από την καταγραφή των συνθηκών διαβίωσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας, 

έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται κυρίως για κατοικίες που περιήλθαν στην ιδιοκτησία 

τους λόγω κληρονομιάς ή γονικής παροχής ή αγοράσθηκαν προ πολλών ετών.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός της δυσμενούς 

οικονομικής – ενεργειακής συγκυρίας, εισηγούμαστε με στόχο τη περαιτέρω 

στήριξη των ευπαθών ομάδων πληθυσμού, την τροποποίηση της αριθμ. 152/2017 

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την επιφάνεια της κύριας οικίας, ως 

ακολούθως :

Έως 100 τ.μ για όλες τις κατηγορίες , πλην των πολυτέκνων – τριτέκνων 

όπου το μέτρο θα ισχύει για κύρια κατοικία έως 120 τ.μ, η οποία θα πρέπει να 

είναι αυστηρά και περιοριστικά είτε ιδιόκτητη, είτε δωρεάν παραχωρημένη, είτε 

παραχωρημένη, είτε μισθωμένη ».     

 Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 348/2016 Α.Δ.Σ.

         Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά.

 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ            Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                    ΕΣΟΔΩΝ                      Ο.Υ                       
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