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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Αξηζκόο Απόθαζεο :105 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο ππ αξηζκφ 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 270/22  απόυασης της Ο.Ε.» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη απφ ψξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη  θαη θαηφπηλ ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδφζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθφ χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 21 κειψλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηψηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νχριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεψξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεψξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνχια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεψξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξψλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρψξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνχινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνχια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νχρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πνιιάιεο Υξ. ππξίδσλ, Παξώλ. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οπδείο 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνχπνιεο), 2.  Μνχγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεψξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπφιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλφπνπινο Γεψξγηνο  (Κ.Γξπφπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξψλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθφο  Γεκνηηθφο Τπάιιεινο  θ. 
Κφιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 6ν                                                                                            Α.ΑΠ: 105/22 
 

«Έγκριση της σπ αριθ. 270/22 απόυασης της Ο.Ε.» 

 
Δηζεγνχκελνο ν Πξφεδξνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιφγν ζηνλ θ. νχρια ν 
νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 270/22 απφθαζε ηεο Ο.Δ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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 «O Γήκνο καο νθείιεη λα δείμεη ην θνηλσληθφ ηνπ πξφζσπν ζηηο εππαζείο απηέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη 
αθνχ ν λφκνο καο δίλεη ην δηθαίσκα, πξνηείλεηαη γηα ην έηνο 2023 ε κείσζε ησλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο-
Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαη Ύδξεπζεο- Απνρέηεπζεο ζε πνζνζηφ 50% γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, 
ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ζε πνζνζηφ 70% γηα ηα άηνκα πνπ δνπλ 
ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηψρεηαο ηνπ Γήκνπ καο.  
Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα :  
1.Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ απόξνπ απαηηείηαη Πηζηνπνηεηηθό απνξίαο από ηελ αξκόδηα 
ππεξεζία θνηλσληθήο πξόλνηαο ηεο Πεξηθέξεηαο, ζύκθσλα κε ην Ν.Γ. 57/1973. 
Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ θαηεγνξία :  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ  
• Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο Πξφλνηαο  
Γηθαηνινγεηηθά :  
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
4) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
5) Σν ηειεπηαίν απφθνκκα είζπξαμεο ηνπ επηδφκαηνο Πξφλνηαο ή θσηνηππία πξψηεο ζειίδαο βηβιηαξίνπ 
ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο ηεο Πξφλνηαο θαη βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο.  
6) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο) ή απφζπαζκα ηεο δήισζεο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 
ηνπ αηφκνπ πνπ ην θηινμελεί (ζε ελδερφκελν θηινμελίαο απφ ηξίην).  
7) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.).  
2. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπόκελα από πηζηνπνηεηηθό 
ηεο Αλώηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ).  
Πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη: πνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ 
πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 
21 ηνπ Ν. 2247/94).  
Πνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  
Η. Ν. 860/5-1-1979  
α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν.  
β) Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 
θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη.  
γ) Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή θαηέζηε 
ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν.  
δ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 
απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα 
ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο.  
Δπηζεκάλζεηο:  
Α. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη:  
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο ii) ηα άξξελα 
αλήιηθα  
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ iv) αλίθαλα 
πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο.  
Β. Απφ 1/1/1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ. 2 θαη 116 παξ. 1 
ηνπ πληάγκαηνο).  
Γ. Μέρξη 17/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. Απφ 18/2/1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν 
έηνο (άξζξν 3 Ν. 1329/1983).  
ΗΗ. Ν. 3454/7-4-2006  
α) Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη 
είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο 
ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο 
αλεμαξηήησο ειηθίαο.  
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β) Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ ζε 
πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο 
αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.  
γ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 
απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη 
ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα 
βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΚ 2 Α’) φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 
πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ 
πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ. 3454/2006).  
Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ θαηεγνξία :  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ 
• Να είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηεο Α..Π.Δ.  
• Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 25.000 επξψ. Σν πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 2.000 επξψ γηα θάζε 
πξνζηαηεπφκελν κέινο άλσ ησλ ηεζζάξσλ (4) ηέθλσλ  
Γηθαηνινγεηηθά :  
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
4) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
5) Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο απφ ΑΠΔ ελ ηζρχ.  
6) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο).  
7) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.).  
8) Βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή ζηξαηνχ γηα ηα ελήιηθα πξνζηαηεπφκελα κέιε.  
3. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απόθαζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ 
Η.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζώο θαη ην πνζνζηό αλαπεξίαο 
ηνπ. (Απαηηείηαη πνζνζηό αλαπεξίαο πάλσ από 67%).  
Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ θαηεγνξία :  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ  
• Ζ κείσζε αθνξά νηθνγέλεηεο φπνπ ππάξρεη άλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ελήιηθαο ή πξνζηαηεπφκελν κέινο κε 
αλαπεξία  
• Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο πάλσ απφ 67%  
• Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 15.000 επξψ. Γηθαηνινγεηηθά :  
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
4) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
5) Αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ζε ηζρχ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο πνπ θξίλεη γηα ην 
πνζνζηφ αλαπεξίαο (πηζηνπνίεζε αλαπεξίαο απφ Α/ζκηα ή Β/ζκηα Τγεηνλνκηθή Δπηηξνπή ή Απφθαζε 
πληαμηνδφηεζεο ιφγσ αλαπεξίαο ή απνθάζεηο θαη γλσκαηεχζεηο Τγεηνλνκηθψλ Δπηηξνπψλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί πξίλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠΑ θαη εμαθνινζνχλ λα ηζρχνπλ)  
6) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο).  
7) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.). Γηα ηα άηνκα κε αλαπεξία πνπ θηινμελνχληαη ζα πξνζθνκίδεηαη θαη ην 
Δ1 ηνπ θηινμελνχληνο αηφκνπ.  
4.Ζ ηδηόηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλύεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθό αξκόδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Ν.3454/06)  
Σξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην 
ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία 
είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 
θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ 
πξνβιέπεηαη. ηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα 



[4] 

 

επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. Πξνυπνζέζεηο 
έληαμεο ζηελ θαηεγνξία :  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ 
• Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 15.000 επξψ.  
Γηθαηνινγεηηθά :  
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
4) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
5) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο).  
6) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.).  
7) Βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή ζηξαηνχ γηα ηα ελήιηθα πξνζηαηεπφκελα κέιε.  
5. Γηα ηελ απόδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθό 
δεκόζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε ηδηόηεηα ηνπ γνλέα 
κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθό από ην νπνίν λα πξνθύπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο 
ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απόθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα 
κόλν γνλέα θ.ιπ.). 
i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα 
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε 
ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.  
ii. Σέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα κφλν γνλέα 
ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ 
ελειηθίσζή ηνπο. Σν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Ν.3812/09, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Ν.3838/10) 
Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ θαηεγνξία :  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ  
• Δηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 15.000 επξψ.  
Γηθαηνινγεηηθά :  
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ρεξείαο πηζηνπνηεηηθφ ζαλάηνπ ζπδχγνπ  
3) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
4) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
5) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο).  
6) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.).  
7) Βεβαηψζεηο ζπνπδψλ ή ζηξαηνχ γηα ηα ελήιηθα πξνζηαηεπφκελα κέιε.  
6. Γηα ηελ απόδεημε ηεο ηδηόηεηαο αηόκνπ ή νηθνγέλεηαο πνπ δηαβηνύλ ζε ζπλζήθεο αθξαίαο θηώρεηαο 
(δηθαηνύρνη ηνπ πξώηνπ Κεθαιαίνπ ηνπ λ. 4320/2015 (Α' 29) απαηηείηαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθό 
πνπ λα απνδεηθλύεη ηελ θαηαβνιή επηδόηεζεο ελνηθίνπ ή ζίηηζεο ηνπ ή δσξεάλ παξνρήο ξεύκαηνο 
ζηνλ αηηνύληα ζύκθσλα κε ηα άξζξα 1-5 ηνπ Ν.4320/15 θαη ηελ ΚΤΑ νηθ.494/07.04.2015 (ΦΔΚ 
577/09.04.2015 ηεύρνο Β’). 
Πξνυπνζέζεηο έληαμεο ζηελ θαηεγνξία:  
• Οη σθεινχκελνη λα είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα 
ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ  
• Δηζνδεκαηηθά θαη πεξηνπζηαθά θξηηήξηα ηεο ΚΤΑ νηθ.494/07.04.2015   
Γηθαηνινγεηηθά :    
1) Αίηεζε ηνπ θαηνίθνπ-δηθαηνχρνπ φπνπ ζα αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη 
λα έρεη ζπλεκκέλα.  
2) Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  
3) Απνδεηθηηθφ θαηαβνιήο επηδνκάησλ ηνπ Ν 4320/2015 ζηνλ αηηνχληα.  
4) Τπεχζπλε δήισζε ηνπ αηηνχληνο φηη ε φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν καο 
(π.ρ. απψιεηα ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ).  
5) Πξφζθαηνο ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζην φλνκα ηνπ αηηνχληνο  
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6) Αληίγξαθν λφκηκα θαηαηεζεηκέλνπ ζηε ΓΟΤ κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε κίζζσζεο) ή 
αληίγξαθν ζπκβνιαίνπ (ζε πεξίπησζε ηδηνθαηνίθεζεο).  
7) Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη θνξνινγηθή δήισζε ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελα απφ ην έληππν 
εθνξίαο Δ9 (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο 
ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.). Γηεπθξηλίζεηο  
• Ζ αλαθεξφκελε απαιιαγή εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - 
Μεζάλσλ εγγεγξακκέλνη ζηα δεκνηνιφγηα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο - Μεζάλσλ.  
• Αλαθέξεηαη κφλν ζε κία θαηνηθία, ήηνη ηελ θχξηα θαηνηθία.  
• Σα σο άλσ δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγήο ζηα θαηαζηήκαηα θαη ζε επαγγεικαηηθή ζηέγε νπνηαζδήπνηε ρξήζεο  
• Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν ινγαξηαζκφο χδξεπζεο ή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο λα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ 
αηηνχληα. ε πεξίπησζε πνπ ν αηηνχκελνο είλαη ελνηθηαζηήο θαη ν ινγαξηαζκφο χδξεπζεο δελ είλαη ζην 
φλνκα ηνπ, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη ν κεηξεηήο χδξεπζεο αληηζηνηρεί 
ζην κηζζσκέλν αθίλεην.  
• Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά (ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ είλαη δπλαηφ λα ππάξρεη κεηαβνιή ησλ πξνυπνζέζεσλ 
ππαγσγήο ζηελ απαιιαγή) ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή ηνπ θάζε έηνπο επηθαηξνπνηεκέλα, 
πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ κε βάζε ηελ νπνία 
πθίζηαηαη ε επλντθή ξχζκηζε θαη ππεχζπλε δήισζε πεξί κε αιιαγήο ησλ φζσλ έρνπλ δεισζεί αξρηθά.  
• Ο δηθαηνχρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ην Γήκν ζε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε κεηαβνιήο ησλ 
πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. Αληηζέησο ζα ηχρεη εθαξκνγήο ε ηζρχνπζα λνκνζεζία».  

 
 

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνχ έιαβε ππφςε ηα αλσηέξσ, 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση της σπ αριθ. 270/22 απόυασης της Ο.Ε 
2. Σελ κείσζε-απαιιαγή από ηα δεκνηηθά ηέιε Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ, θαζώο θαη 

ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο γηα εηδηθέο θαηεγνξίεο εππαζώλ 
θνηλσληθώλ νκάδσλ γηα ην έηνο 2023,πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά αλά 
πεξίπησζε, όπσο απηά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. νύρια. 

 
 

 
Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό αξηζκό :105 /2022 
 
Αθνχ αλαγλψζηεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


