
                                                    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   18/2021 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 2/2021 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση ή μη του πλαισίου (κατηγοριών 
δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρουμένης διαδικασίας) περί 
μείωσης τελών ύδρευσης – αποχέτευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. 
έτος 2021 και εφεξής. 

Στο Αμύνταιο, στις 09 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10:00, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου 
συνήλθε σε Τακτική  Συνεδρίαση, με τηλεδιάσκεψη μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας Zoom, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, 
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 ΠΝΠ, όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.4682/2020, και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
Δ1α/ΓΠ. οικ. 6877/29-01-2021 (Β’ 341), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
1473/03-02-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που κοινοποιήθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα 
μέλη της χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                       Αντωνιάδης Θεοχάρης  
2. Μπάντης Ιορδάνης                                         
3. Μπερμπερίδης Πέτρος 
4. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος 
5. Νάτσης Ιωάννης 
6. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.   

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 6ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:  

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/2016, με απόφαση του Δ.Σ. που 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι 
δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50% για τις ευπαθείς 
ομάδες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείτε αντίστοιχα από την κείμενη 
νομοθεσία. 

Σε συνέχεια των αριθ. 117/2011 και 145/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου 
Αμυνταίου, προτείνεται η επικαιροποίηση των ανωτέρω αποφάσεων σχετικά με τη 
μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης σε ποσοστό 50%, για τις κάτωθι 
ευπαθείς ομάδες: 

 Πολύτεκνοι 
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 Μονογονεϊκές οικογένειες 

 ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

 Δικαιούχοι ΚΕΑ 

ως εξής: 
 
1η Ενότητα : Κατηγορίες δικαιούχων 

1.1. Πολύτεκνοι 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), οι 
περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, χαρακτηρίζονται 
πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.1.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 
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. 

1.1.2. 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.  

1.2. Μονογενεϊκές Οικογένειες 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α), η οποία 
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α), 
χαρακτηρίζεται:  

«i. Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ 
αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή 
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα και µετά 
την ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία να προσδιορίζεται η 
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αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας. Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση 
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει 
για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. 

1.4. Δικαιούχοι Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ  αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 (ΦΕΚ 128Β), ως 
ωφελούμενες μονάδες ΚΕΑ ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: 

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία 
και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε 
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. 
Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με 
την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα 
τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και 
Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του 
προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο 
μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, 
η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. 

2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά 
κατηγορία 

Α. Όροι 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της 
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του 50% στα τέλη 
ύδρευσης-αποχέτευσης πρέπει επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 
υπηρεσία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας). 

 Η μείωση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης αφορά μόνο την κύρια κατοικία. 

Β. Κριτήρια Ένταξης 

Το συνολικό εισόδημά απαλλαγής από τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης ανέρχεται 
αναλυτικά: 

 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για οικογένειες πολυτέκνων, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας. Η 
απαλλαγή αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 

 Δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια, για οικογένειες πολυτέκνων με 
προστατευόμενα μέλη τέσσερα και άνω, ανήλικα ή ενήλικα έως 25 χρόνων 
που διατηρούν την ιδιότητα «τέκνου πολύτεκνης οικογένειας». Η απαλλαγή 
αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 

 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για μονογονεϊκές οικογένειες. Η 
απαλλαγή αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 
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 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για ΑΜΕΑ με ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω 

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους, αντίγραφο του 
Ε1 καθώς και αντίγραφο του Ε9. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν 
ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης σε καμία Δ.Ο.Υ.  

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται 
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς 
του, μέσω του Ε1. 

 Σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η 
Διαβατηρίου. 

 Λογαριασμός Ύδρευσης δικαιούχου. 

 Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι 
ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της 
αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να 
αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτούνται επίσης: 

Α. Για τις κατηγορίες δικαιούχων των Πολυτέκνων: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Β. Για την κατηγορία των δικαιούχων ΑμεΑ: 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Απόφαση 
Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία να 
προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας (από 67% και 
άνω). 

Γ. Για την κατηγορία των δικαιούχων ΚΕΑ 

 Απόφαση έγκρισης χορήγησης ΚΕΑ της αρμόδιας αρχής 

3η Ενότητα : Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα του 
παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στον Δήμο  

4η Ενότητα : Ισχύς – Τροποποίηση πλαισίου 

Η μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης με βάση το προαναφερόμενο 
πλαίσιο ισχύει για ένα έτος ύστερα από προσκόμιση και έλεγχο των ανωτέρω 
δικαιολογητικών. 

Η απόφαση θα ισχύει από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφεξής, 
μέχρι τροποποίησή της ή λήψης νέας σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Τις διατάξεις του εδ. ιγ τις παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4368/2016 ως ισχύει 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Επικαιροποιεί τις αριθ. 117/2011 και 145/2017 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Αμυνταίου, σχετικά με τη μείωση των τελών ύδρευσης και 
αποχέτευσης σε ποσοστό 50%, για τις κάτωθι ευπαθείς ομάδες 

 Πολύτεκνοι 

 Μονογονεϊκές οικογένειες 

 ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

 Δικαιούχοι ΚΕΑ 

ως εξής: 
 
1η Ενότητα : Κατηγορίες δικαιούχων 

1.1. Πολύτεκνοι 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454/2006 (ΦΕΚ 75Α), οι 
περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου, χαρακτηρίζονται 
πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις:  

1.1.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 
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. 

1.1.2. 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.  

1.2. Μονογενεϊκές Οικογένειες 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 (ΦΕΚ 234Α), η οποία 
τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3838/2010 (ΦΕΚ 49Α), 
χαρακτηρίζεται:  

«i. Γονέας µονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την 
ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης πρόσληψης, ασκεί εν τοις πράγµασι και κατ’ 

ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΩΨΛ-93Τ



αποκλειστικότητα ή µετά από σχετική ανάθεση τη γονική µέριµνα ενός ή 
περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωµα αυτό ασκείται από τον γονέα και µετά 
την ενηλικίωση των τέκνων και µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία να προσδιορίζεται η 
αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας. Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση 
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει 
για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω. 

1.4. Δικαιούχοι Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ  αριθ. Γ.Δ.5οικ.2961-10/2017 (ΦΕΚ 128Β), ως 
ωφελούμενες μονάδες ΚΕΑ ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες: 

α. Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία 
και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε 
πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής. 

β. Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. 
Δύναται να απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με 
την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση 
φορολογίας εισοδήματος. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται και τα ενήλικα 
τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα 
επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους. 

γ. Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την 
προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή 
κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή/και 
Υπνωτηρίων που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του 
προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο 
μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 

Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που υποβάλλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, 
η οποία έχει κριθεί και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα. 

2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης - Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά 
κατηγορία 

Α. Όροι 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της 
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του 50% στα τέλη 
ύδρευσης-αποχέτευσης πρέπει επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 
υπηρεσία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας). 

 Η μείωση των τελών ύδρευσης-αποχέτευσης αφορά μόνο την κύρια κατοικία. 

Β. Κριτήρια Ένταξης 

Το συνολικό εισόδημά απαλλαγής από τα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης ανέρχεται 
αναλυτικά: 

 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για οικογένειες πολυτέκνων, 
ανεξάρτητα από τον αριθμό των προστατευόμενων μελών της οικογένειας. Η 
απαλλαγή αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 
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 Δεν απαιτούνται εισοδηματικά κριτήρια, για οικογένειες πολυτέκνων με 
προστατευόμενα μέλη τέσσερα και άνω, ανήλικα ή ενήλικα έως 25 χρόνων 
που διατηρούν την ιδιότητα «τέκνου πολύτεκνης οικογένειας». Η απαλλαγή 
αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 

 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για μονογονεϊκές οικογένειες. Η 
απαλλαγή αφορά τον αρχηγό της οικογένειας και όχι τα τέκνα. 

 Ετήσιο δηλωθέν εισόδημα έως 10.000,00€, για ΑΜΕΑ με ποσοστό 
αναπηρίας από 67% και άνω 

Γ. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά 

 Εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους, αντίγραφο του 
Ε1 καθώς και αντίγραφο του Ε9. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, 
τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν 
ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης σε καμία Δ.Ο.Υ.  

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται 
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς 
του, μέσω του Ε1. 

 Σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η 
Διαβατηρίου. 

 Λογαριασμός Ύδρευσης δικαιούχου. 

 Βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα είναι 
ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της 
αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να 
αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

Εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών απαιτούνται επίσης: 

Α. Για τις κατηγορίες δικαιούχων των Πολυτέκνων: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Β. Για την κατηγορία των δικαιούχων ΑμεΑ: 

 Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Απόφαση 
Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α. (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία να 
προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας (από 67% και 
άνω). 

Γ. Για την κατηγορία των δικαιούχων ΚΕΑ 

 Απόφαση έγκρισης χορήγησης ΚΕΑ της αρμόδιας αρχής 

3η Ενότητα : Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα του 
παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στον Δήμο  

4η Ενότητα : Ισχύς – Τροποποίηση πλαισίου 

Η μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης με βάση το προαναφερόμενο 
πλαίσιο ισχύει για ένα έτος ύστερα από προσκόμιση και έλεγχο των ανωτέρω 
δικαιολογητικών. 

Η απόφαση θα ισχύει από την έγκρισή της από το Δημοτικό Συμβούλιο και εφεξής, 
μέχρι τροποποίησή της ή λήψης νέας σχετικής απόφασης. 
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Β. Η ανωτέρω απόφαση θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς 
συζήτηση και έγκριση. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 18/2021 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται. 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           4. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           5. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ.                                                                                                                                                                                                

ΑΔΑ: 6ΥΔ0ΩΨΛ-93Τ


		2021-02-10T12:45:43+0200
	Athens




