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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης επί της αριθμ.πρωτ. 11153/12-10-2020 αίτησης – ένστασης 

κατά της αριθμ. 240/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης 

δημοτικών τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες». 

 

Σήμερα, την 27η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Παρασκευή και ώρα από 09.00΄ έως 18.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς 

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία 

του κ. Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 13388/23-11-2020 πρόσκληση  

που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

Α’ 87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχε στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρείται απών ο κος 

Γεωργιάδης Ιωάννης, ο οποίος κατέθεσε την διαφωνία του για την δια περιφοράς 

συνεδρίαση, ως τρόπο λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου .  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 22/27-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 197/2020 
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Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στην παρούσα συνεδρίαση, πραγματοποιήθηκε:  

«Ενημέρωση από την εξωτερική συνεργάτιδα του Δικτύου της ΕΕΤΑΑ για τις 

προσκλήσεις του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, κα Χατζηγεωργίου Γεωργία Μηχανικό 

Περιβάλλοντος, σχετικά με τις προσκλήσεις: (α) υπ' αριθμ. 4115/ 14.6i.26.5.1.2 με 

τίτλο «Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, σε όλη τη Χώρα πλην 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και (β) υπ' αριθμ. 3984/ 16.36.2.Π12 με τίτλο 

«Ωρίμανση Έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων», με ηλεκτρονική αποστολή 

υλικού σχετικού με τις ως άνω δύο προσκλήσεις, προς τα μέλη του δημοτικού 

συμβουλίου. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης, σχετικό με την 

περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ. πρωτ.: 13336/20-11-2020 

εισήγηση της ειδικής επιτροπής μείωσης δημοτικών τελών,  η οποία έχει ως εξής: 

«…Θέμα: «Ένσταση κατά της απόφασης Μείωσης Δημοτικών τελών σε 

πολύτεκνους, Α.μ.Ε.Α. και απόρους»  

Σχετ. « Οι υπ’ αριθ. 57/2018 και 240/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου» 

Ο κ. Κ. Ι. του Π., με κωδικό φορολογουμένου 8316, κάτοικος Καλαμπακίου, υπέβαλε 

την υπ’ αριθ. 9261/09-08-2019 αίτηση για μείωση δημοτικών τελών. Από την 

επιτροπή διαπιστώθηκε (λανθασμένα) ότι το εισόδημά του ξεπερνούσε κατά τον 

κρίσιμο χρόνο το εισοδηματικό όριο και γι’ αυτό το λόγο η αρμόδια επιτροπή 

εισηγήθηκε και το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. 240/2019 

απόφασή του, την απόρριψη της αίτησής του.  

Ο κ. Κ. Ι. με την 11153/12-10-2020 αίτησή του ζητά την επανεξέταση της αίτησής 

του για μείωση δημοτικών τελών. Από την εξέταση του εκκαθαριστικού 

διαπιστώνεται το δίκαιο του αιτήματος του, καθώς το εισόδημά του κατά το κρίσιμο 

χρονικό διάστημα δεν ξεπερνούσε το εισοδηματικό όριο που καθορίστηκε από την 

57/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω, παρακαλώ όπως αποφασίσετε να γίνει δεκτή η 

αίτηση του κ. Κ. Ι. του Π. για μείωση Δημοτικών Τελών 100% σύμφωνα με τους 

όρους της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω 

πολυτεκνίας (5 παιδιά)...»  

 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ. 426/77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διάδοσης της πανδημίας» (ΑΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4). 

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την αριθμ.πρωτ. 9261/9-8-2019 αίτηση για υπαγωγή σε κατηγορία 

δικαιούχων μείωσης δημοτικών τελών. 

6. Την αριθμ.πρωτ. 11153/12-10-2020 αίτησης επανεξέτασης του ανωτέρω 

αιτήματος, με συνημμένα σε αυτήν σχετικά δικαιολογητικά.  
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7. Τις αριθμ. 57/2018 και 240/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την αριθμ. πρωτ. 11153/12-10-2020 αίτηση  του κ. Κ. Ι. του Π. για μείωση 

Δημοτικών Τελών 100% σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 57/2018 απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω πολυτεκνικής ιδιότητας.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 197/27-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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