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Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΣΟ Η .Δ 
ΑΡ. 

ΑΠΟΦ. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΗ 

1 
Ζγκριςη καθοριςμοφ ςυντελεςτϊν 
Δημοτικϊν Τελϊν- Δημοτικϊν Φόρων 
και Τ.Α.Π. για το ζτοσ 2019. 
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Εγκρίνει κατά πλειοψηφία, α)τη μη 
αναπροςαρμογή των ςυντελεςτϊν 
Δημοτικϊν Τελϊν- Δημοτικϊν Φόρων 
και Τ.Α.Π. για το ζτοσ 2019 , όπωσ 
αυτά είχαν καθοριςτεί με την υπ αριθ. 
183/2017 απόφαςη Δ.Σ. για το ζτοσ 
2018  και  
β) την απομείωςη από 1-1-2019 των 
Δημοτικϊν Τελϊν  για χϊρουσ 
οικιακήσ χρήςησ και ειδικότερα για 
βοηθητικοφσ χϊρουσ (αποθήκεσ και  
ανοικτζσ και κλειςτζσ θζςεισ 
ςτάθμευςησ) κατά ποςοςτό 50% και 
για κοινόχρηςτουσ χϊρουσ κατά 
ποςοςτό 20% , 
μειοψηφοφντοσ του κ. Βαςίλη Βατίςτα 
ο οποίοσ εμμζνει ςτη πρόταςη που 
κατζθεςε ςε προηγοφμενη 
ςυνεδρίαςη. 

2 

Λήψη απόφαςησ για τον καθοριςμό 
του ποςοςτοφ μείωςησ των 
Δημοτικϊν Τελϊν ςε ευπαθείσ 
ομάδεσ του Δήμου για το ζτοσ 2019. 
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Τζθηκαν ςε ψηφοφορία 3 προτάςεισ.  
1η Πρόταςη:  
 Η ειςήγηςη του αντιδημάρχου 
Οικονομικϊν κ. Καραγιαννάκη 
Παναγιϊτη  για απομείωςη των 
Δημοτικϊν Τελϊν κατά 50%  ςτουσ 
ωφελοφμενουσ από το πρόγραμμα 
Κ.Ε.Α. 
2η Πρόταςη:  
Του Δημοτικοφ Συμβοφλου. κ. Βατίςτα 
Βαςίλειου για μηδενικά τζλη ςτισ 
ευάλωτεσ ομάδεσ (ΚΕΑ/ΤΕΒΑ) και 
αυξημζνο ςυντελεςτή για μεγάλεσ 
επιχειρήςεισ (εταιρείεσ πετρελαιοει- 
δϊν, cosco, ςοφπερ μάρκετ κλπ).    
3η Πρόταςη:  
Του Δημοτικοφ Συμβοφλου. κ. Κοφρτη 
Δημήτριου για μείωςη 5% ςε όλεσ τισ 
κατηγορίεσ ακινήτων , 
-απαλλαγή για τουσ άπορουσ 



κατοίκουσ , 
- απαλλαγή ςτα άτομα με αναπηρία 
67%, αν το ατομικό ειςόδημα είναι 
ζωσ 12.000,00€ και η αντικειμενική 
αξία τησ ακίνητησ περιουςίασ είναι 
ςτα 90.000,00€ ατομικό και ζωσ 
150.000,00€ οικογενειακό.  
-50% μείωςη ςτουσ πολφτεκνουσ με 
οικογενειακό ειςόδημα ζωσ 
20.000,00€.   
 Μετά το πζρασ τησ ψηφοφορίασ υπζρ 
τησ 1ησ πρόταςησ ψήφιςαν 11 
Δημοτικοί Σφμβουλοι, υπζρ τησ 2ησ 
πρόταςησ ψήφιςε 1 Δημοτικόσ 
Σφμβουλοσ και υπζρ τησ 3ησ πρόταςησ 
ψήφιςαν 3 Δημοτικοί Σφμβουλοι.  
Κατά ςυνζπεια εγκρίνεται  ο 
καθοριςμόσ του ποςοςτοφ μείωςησ 
κατά 50% των Δημοτικϊν Τελϊν ςτουσ 
ωφελοφμενουσ από το πρόγραμμα 
Κ.Ε.Α ςφμφωνα με την ειςήγηςη του 
αντιδημάρχου οικονομικϊν του 
Δήμου  κ. Καραγιαννάκη Παναγιϊτη.  
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