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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΔΗΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΕΠΙΕΩΝ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από το πρακτικό τθσ με αρίκμ. 15/2019 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων 

Αρικμόσ Απόφαςθσ :162/2019 

 

Περίλθψθ 

«Περί ζγκριςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 104/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, 

για τον κακοριςμό ανταποδοτικών τελών & δικαιωμάτων φδρευςθσ ζτουσ 2020, 

ςτο Διμο Αλιάρτου - Θεςπιζων» 

 

τον ΑΛΙΑΡΣΟ και ΣΘΝ ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ςιμερα τθν 26θ του μθνόσ 

Νοεμβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σρίτθ και ϊρα 18:00, ςυνιλκε ςε Δθμόςια Σακτικι υνεδρίαςθ 

το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων, μετά από τθν αρικμ. 7953/22-11-2019 12:59πμ ζγγραφθ 

πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που δθμοςιεφτθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του 

Διμου και επιδόκθκε ςτον κακζνα χωριςτά ςφμβουλο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» ζτςι όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Αϋ/19-07-2018) με τίτλο 

«Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ 

υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ -

Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν 

πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ» 

 Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία, δεδομζνου ςε ςφνολο (27) μελϊν ευρζκθςαν παρόντεσ (26) ιτοι: 

Παρόντεσ 
1. ΑΠΟΣΟΛΟΤ Λουκάσ 
2. ΑΡΑΠΙΣΑ Γεϊργιοσ 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεϊργιοσ 
5. ΓΚΙΗΙΩΣΘ Κωνςταντίνα  
6. ΓΛΤΚΟ Ιωάννθσ 
7. ΗΙΩΓΑ Βαςίλειοσ 
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΘ Σαξιάρχθσ 
9. ΚΑΡΑΝΑΟ Αλζξανδροσ 
10. ΚΟΚΟΡΑΚΘ Λουκάσ 
11. ΚΟΛΟΒΟ Γεϊργιοσ 
12. ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ Διμθτρα 
13. ΜΑΛΕΘ Κωνςταντίνοσ  
14. ΜΑΛΕΘ Φϊτιοσ 
15. ΜΠΑΜΠΟΤΛΑ Λουκάσ 
16. ΜΠΟΓΡΘ Ηαχαροφλα 
17. ΜΠΟΤΗΙΚΑ Κωνςταντίνοσ  

Απόντεσ 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Βαςίλειοσ 

 
Ο οποίοσ δεν προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ αν 
και κλικθκε νόμιμα. 
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18. ΜΠΟΤΝΣΟΤΛΘ Γεϊργιοσ 
19. ΜΠΟΤΣΙΚΟ Γεϊργιοσ 
20. ΝΙΑΡΟ Γεϊργιοσ 
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ακανάςιοσ 
22. ΠΕΣΡΟΤΛΙΑ Χαρίτων  
23. ΠΙΚΑΘ Αςθμίνα  
24. ΡΑΧΟΤΣΘ Ιωάννθσ 
25. ΙΑΜΑΝΔΟΤΡΑ Γεϊργιοσ 
26. ΣΑΜΟΤΛΘ Αναςτάςιοσ 

 
Παρόντεσ ςτθν ςυνεδρίαςθ ιταν οι πρόεδροι Κοινότθτασ Αλιάρτου κ. Σςιουγγρισ Ιωάννθσ, Κοινότθτασ 

Θεςπιϊν κ. Δρίτςασ ωτιριοσ, Κοινότθτασ Μαυρομματίου κ. Δρίτςα Ανκοφλα, Κοινότθτασ Λεονταρίου κ. 

Χαροκόποσ Κωνςταντίνοσ, Κοινότθτασ Νεοχωρίου κ. τάκθσ Απόςτολοσ, Κοινότθτα Πζτρασ κ.Μπετχαβάσ Ιωάννθσ, 

Κοινότθτασ ωλθναρίου κ. Γκρζκασ Ευάγγελοσ, Κοινότθτασ Τψθλάντθ κ. Αντωνίου Νικόλαοσ. 

Για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν παραβρζκθκε θ υπάλλθλοσ του Διμου κ. Κουτρουμάνθ ωτθρία. 

Παρόντοσ και του προςκλθκζντοσ Δθμάρχου κ. Νταςιϊτθ Γεωργίου, ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ειςθγοφμενοσ το 8ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που είναι «ζγκριςθσ τθσ υπ’ 

αρικμ. 104/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, για τον κακοριςμό 

ανταποδοτικών τελών & δικαιωμάτων φδρευςθσ ζτουσ 2020,  ςτο Διμο Αλιάρτου - Θεςπιζων» ζδωςε το λόγο 

ςτον αρμόδιο αντιδιμαρχο Διοικθτικϊν – Οικονομικϊν – Προγραμματιςμοφ & Διαφάνειασ, κ. Γλφκο Ιωάννθ, ο 

οποίοσ ανζφερε τα εξισ: Κυρίεσ & Κφριοι φμβουλοι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τισ διατάξεισ τθσ περίπτωςθσ 

ηϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 72 του Ν.3852/10, θ Οικονομικι Επιτροπι λόγω αρμοδιότθτασ με τθν με αρ. 

104/2019 απόφαςι τθσ ειςθγικθκε προσ το Δ.. τον κακοριςμό των ανταποδοτικϊν τελϊν & δικαιωμάτων 

φδρευςθσ ζτοσ 2020, προκειμζνου το Δθμοτικό υμβοφλιο λόγω αρμοδιότθτασ να αποφαςίςει ςχετικά. Θ ςχετικι 

με αρικμ. 104/2019 ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ζχει ωσ εξισ:  

φμφωνα με το άρκρο 11 του Ν.4623/19: "Ο κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 65 του ν. 3852/2010 οριςμόσ 

φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ οικονομικισ επιτροπισ 

και τισ τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ που ςυντάςςονται και κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων. 

Οι τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ ςυνοδεφονται από ειςιγθςθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ. Κατά τθ ςφνταξθ των 

προτάςεων από τισ ενδιαφερόμενεσ παρατάξεισ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου παρζχουν κάκε ςχετικό 

ςτοιχείο. Ωσ εγκεκριμζνθ κεωρείται θ πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν 

του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Αν καμία πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν 

του ςυμβουλίου, θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων και κεωρείται 

εγκεκριμζνθ θ πρόταςθ που λαμβάνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ επί των παρόντων." 

Με τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του  24-9/20-10-1958 Β.Δ. «Περί κωδικοποιιςεωσ ςε ενιαίο κείμενο νόμου 

των ιςχυόντων διατάξεων περί των προςόδων των Διμου και Κοινοτιτων», ορίηεται ότι ςε όςουσ κάνουν χριςθ 

Δθμοτικι ι Κοινοτικϊν κτθμάτων, ζργων ι υπθρεςιϊν, ο Διμοσ ι θ Κοινότθτα δικαιοφνται να επιβάλλει τζλθ ι 

δικαιϊματα που ορίηονται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ υμβουλίου.  

Επίςθσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 17 του Ν. 1080/1980 «Περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεων 

διατάξεων τινϊν περί των προςόδων των ΟΣΑ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων» ορίηεται ότι τα 
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τζλθ αυτά πρζπει να καλφπτουν όλεσ γενικά τισ ετιςιεσ δαπάνεσ ςτισ οποίεσ υποβάλλεται ο Διμοσ ι θ Κοινότθτα 

για τθν ςυντιρθςθ ι βελτίωςθ των ζργων και τθν λειτουργία τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ. 

Με τθν ψιφιςθ του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α/2013) τζκθκαν ςε ιςχφ οι διατάξεισ των άρκρων 77 και 78 

αυτοφ οι οποίεσ τροποποιοφν εν μζρει το κεςμικό πλαίςιο κατάρτιςθσ, ψιφιςθσ και ελζγχου νομιμότθτασ των 

προχπολογιςμϊν των διμων και των περιφερειϊν. 

Εν ςυνεχεία με τθν ΚΤΑ 55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/2019) «Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του 

προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 – τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 7028/2004 (ΦΕΚ 253/Β/2004) 

απόφαςθσ» 

Αναφζρουν ρθτά ότι ςτα ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα και δαπάνεσ ανταποδοτικϊν 

υπθρεςιϊν οι εγγραφζσ ςτο ςκζλοσ των δαπανϊν που αφοροφν ςε ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ (όπωσ υπθρεςία 

φδρευςθσ, υπθρεςία κακαριότθτασ και φωτιςμοφ) για τον προχπολογιςμό 2020 κα πρζπει να γίνονται με 

γνϊμονα το κόςτοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ςε ςυνδυαςμό με το φψοσ των εςόδων που αναμζνεται να 

ειςπραχκοφν εντόσ του ζτουσ 2019, επίςθσ κα πρζπει, 

α) Να καλφπτουν το ςφνολο των δαπανϊν των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 

ελλείμματα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ παράλλθλα τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν από τθν 

ανεπαρκι κάλυψθ τθσ δαπάνθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτοιχεία.  

β) να μθν υπερβαίνουν το φψοσ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των ανταποδοτικϊν 

υπθρεςιϊν, άλλωσ υποκρφπτεται φορολογία, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ανταποδοτικότθτασ 

γ) να καλφπτουν αποκλειςτικά και μόνο τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και δεν μποροφν να 

εξυπθρετιςουν άλλεσ δαπάνεσ του διμου. 

το πλαίςιο αυτό, ςτθν απόφαςθ επιβολισ τελϊν υποχρεωτικά αναγράφονται τα ςχετικά ςτοιχεία εςόδων και 

εξόδων που προκφπτουν από: 

α) τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018 

β) τθν εκτζλεςθ τθσ περιόδου από τθν αρχι του ζτουσ 2019 και μζχρι το μινα κατάρτιςθσ του ςχεδίου του 

προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2019 

γ) τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν ίδια ωσ άνω περίοδο (δθλ. εάν το 

ςχζδιο του Π/Τ καταρτίηεται Ιοφνιο 2018,τα ςτοιχεία Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018) 

δ) τθν εκτίμθςθ των ειςπράξεων και δαπανϊν για το ςφνολο του ζτουσ 2019, θ οποία υπολογίηεται με 

βάςθ τθ χρονικι πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

 

φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ: 
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Α.1) Σα ζςοδα – ζξοδα (για τθν ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ), οικονομικοφ ζτουσ 2018, 

διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

ΟΜΑΔΑ 25 

τοιχεία ζωσ 31/12/2018 

032 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
126.139,80 € 

 
25 (6-7-8) 516.534,55 € 

033 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡΔΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
12.800,00 € 

 
25-6 473.843,09 € 

034 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
25.172,14 € 

 
25-7 21.486,20 € 

2112 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ 
119.317,58 € 

 
25-8 21.205,26 € 

2113 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

άρδευςθσ 
0,00 € 

 
  

2114 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

αποχζτευςθσ  
0,00 € 

 
  

3212 Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ  156.044,74 €    

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ   23.282,47 €    

3214 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  1.950,01 €    

Σαμειακό πλεόναςμα/ ζλλειμμα  -69.946,00 €    

Α.2) Σα ζςοδα – ζξοδα (για τθν ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ), οικονομικοφ ζτουσ 2018ζωσ 

31/8/2018, διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

ΟΜΑΔΑ 25 

τοιχεία ζωσ 31/08/2018 

032 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
105.233,77 € 

 
25 (6-7-8) 120.963,69 € 

033 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡΔΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
0,00 € 

 
25-6 99.758,43 € 

034 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
16.382,88 € 

 
25-7 0,00 € 

2112 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ 
61.863,49 € 

 
25-8 21.205,26 € 

2113 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

άρδευςθσ 
0,00 € 

 
  

2114 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

αποχζτευςθσ  
0,00 € 

 
  

3212 Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ  117.900,65 €    

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ   16.677,67 €    

3214 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  1.658,87 €    
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Α.3) Σα ζςοδα – ζξοδα (για τθν ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ), οικονομικοφ ζτουσ 2019 ζωσ 

31/8/2019, διαμορφϊκθκαν ωσ εξισ: 

ΟΜΑΔΑ 25 

τοιχεία ζωσ 31/08/2019 

032 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
101.308,98 € 

 
25 (6-7-8) 135.761,02 € 

033 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡΔΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
0,00 € 

 
25-6 117.962,05 € 

034 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
19.284,48 € 

 
25-7 0,00 € 

2112 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ 
54.425,48 € 

 
25-8 17.798,97 € 

2113 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

άρδευςθσ 
0,00 € 

 
  

2114 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

αποχζτευςθσ  
0,00 € 

 
  

3212 Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ  88.567,07 €    

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ   12.602,65 €    

3214 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  3.367,66 €    

Α.4) Εκτίμθςθ εςόδων – εξόδων (για τθν ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ – ΑΡΔΕΤΗ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ), οικονομικοφ ζτουσ 

2019 μζχρι 31/12/2019: 

ΟΜΑΔΑ 25 

τοιχεία ζωσ 31/12/2019 

032 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΔΡΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
151.963,47 € 

 
25 (6-7-8) 164.743,56 € 

033 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΡΔΕΤΗ  

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
0,00 € 

 
  

034 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ   

(άρκρο 19 ΒΔ 24-9/20-10-1958) 
28.926,72 € 

 
  

2112 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

φδρευςθσ 
81.638,22 € 

 
  

2113 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

άρδευςθσ 
0,00 € 

 
  

2114 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα 

αποχζτευςθσ  
0,00 € 

 
  

3212 Σζλθ και δικαιϊματα φδρευςθσ  132.850,60 €    

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ   18.903,97 €    

3214 Σζλθ και δικαιϊματα αποχζτευςθσ  5.051,49 €    

Σαμειακό πλεόναςμα / ζλλειμμα  -102.358,78 €    
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Θ πρόβλεψθ για τθν ειςπραξιμότθτα βαςίηεται ςτθν κακυςτερθμζνθ είςπραξθ λόγω ζνταξθσ οφειλϊν ςτθν 

φετινι ρφκμιςθ, θ οποία κα επιφζρει καρποφσ ςε βάκοσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ δαπάνεσ τθσ υπθρεςίεσ 25-6*, 25-7* και 25-8* οι οποίεσ ανζρχονται ετθςίωσ ςτισ 

540.000,00 € περίπου και κεωροφνται ανελαςτικζσ, υπάρχει αναγκαιότθτα για αφξθςθ των εςόδων, οι οποία κα 

καλφψει το ςυγκεκριμζνο κόςτοσ.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω, θ Οικονομικι Τπθρεςία του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, ειςθγείται τα 

κάτωκι:  

Σθν αναπροςαρμογι των ςυντελεςτών των ανταποδοτικών τελών και δικαιωμάτων φδρευςθσ για το ζτοσ 

2020, ςτο Διμο, τα οποία κακορίηονται ωσ εξισ:  

 

1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΕΤΗ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) 

 

Α. ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΟΙΚΙΕ 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 28,22 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 50 κυβικά μζτρα 0,20 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 51 ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,50 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,65 € 

ςτ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά και άνω 0,90 € 

η. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 35,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 50 κυβικά μζτρα 0,40 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 51 ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,65 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,93 € 

ςτ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά και άνω 1,00 € 

η. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 
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Β. ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ  

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 48,38 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,55 € 

ε. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 48,38 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

 

Γ. ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΕ   

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 160,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  180,00 € 
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Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 160,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  180,00 € 

 

 

Δ. ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ, ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκώνκλπ) 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 350,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  280,00 € 

 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 350,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  280,00 € 
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Ε. ΓΙΑ ΣΙ ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ – ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ    

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 40,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 40,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

 

2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΕΤΗ  

 

Α. ΕΤΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

το Ειδικό τιμολόγιο Ευπακϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με το άρκρο 

13 του Ν.4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του Ν.1910/44 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  
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Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακών Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων 

για το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ 200 κυβικά ςτισ πολφτεκνεσ 

οικογζνειεσ και 200 κυβικά ςτισ τρίτεκνεσ που εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 €. Σο 

πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε οικογζνειεσ που 

ζχουν άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) πάνω από 67% και εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 

€. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε Μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ   που  εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 Ευρϊ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε όςεσ 

οικογζνειεσ είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε 

μακροχρόνιουσ Ανζργουσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε άτομα που   

χαρακτθρίηονται άπορα βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Σο πάγιο παραμζνει ωσ 

ζχει. 

Μετά από αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ, εκτόσ αν θ Τπθρεςία λάβει γνϊςθ για απϊλεια του ευεργετιματοσ κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

 

Για όςουσ από τισ ανωτζρω ειδικζσ κατθγορίεσ ευπακών πολιτών, υπερβοφν τισ ανωτζρω απαλλαςςόμενεσ 

ποςότθτεσ φδατοσ, κατατάςςονται ςτθν κατθγορία (β), (γ) και (δ) αντίςτοιχα των γενικών τιμολογίων, για 

τθν πλζον τθσ απαλλαςςόμενθσ κατανάλωςθσ.  

 

B. ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Σζλοσ Επαναςφνδεςθσ μετά από διακοπι λόγω οφειλϊν 20,00 € 

 

Γ. ΣΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Σζλοσ ελζγχου λειτουργίασ υδρομετρθτι 10,00 € 
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Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΣΕΛΟ  

φμφωνα με τθν με αρ. 135275/19.5.17 (ΦΕΚ Βϋ1751) απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων «Ζγκριςθ 

γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ 

κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του», θ Διεφκυνςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

γνωςτοποιεί ςτουσ Διμουσ ζωσ 31 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ πόρου ανά 

κυβικό μζτρο που αντιςτοιχεί ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και ενςωματϊνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ.  

Σο περιβαλλοντικό τζλοσ ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα με ςκοπό να χρθματοδοτεί ζργα εξοικονόμθςθσ και 

διαχείριςθσ υδάτων.  

Σο ποςό των ειςπραχκζντων περιβαλλοντικϊν τελϊν αποδίδεται από τουσ παρόχουσ υπζρ του Πράςινου 

Σαμείου ςε Ειδικό Λογαριαςμό. Από το ανωτζρω ποςό το 2,5% παρακρατείται από τον πάροχο. 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Ι 

Ειδικό Σιμολόγιο Δθμοτικών Σελών & Δθμοτικών Φόρων και Υδρευςθσ  

Ευπακών Κοινωνικών Ομάδων 

Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων 

 

το Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με 

το άρκρο 13 του Ν. 4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του 

Ν.1910/44 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  

 

Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακών Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων για 

το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ 200 κυβικά ςτισ πολφτεκνεσ 

οικογζνειεσ και 200 κυβικά ςτισ τρίτεκνεσ που εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 €. Σο 

πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε οικογζνειεσ που 

ζχουν άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) πάνω από 67% και εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 

€. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  
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 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε Μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ   που  εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 Ευρϊ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε όςεσ 

οικογζνειεσ είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε 

μακροχρόνιουσ Ανζργουσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε άτομα που   

χαρακτθρίηονται άπορα βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Σο πάγιο παραμζνει ωσ 

ζχει. 

 

μετά από αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ, εκτόσ αν θ Τπθρεςία λάβει γνϊςθ για απϊλεια του ευεργετιματοσ κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

 

Για όςουσ από τισ ανωτζρω ειδικζσ κατθγορίεσ ευπακών πολιτών, υπερβοφν τισ ανωτζρω απαλλαςςόμενεσ 

ποςότθτεσ φδατοσ, κατατάςςονται ςτθν κατθγορία (β), (γ) και (δ) αντίςτοιχα των γενικών τιμολογίων, για τθν 

πλζον τθσ απαλλαςςόμενθσ κατανάλωςθσ.  

 

Αναλυτικά: 

1. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ  

Θ ιδιότθτα του πολυτζκνου κακορίηεται από τθ διάταξθ του άρκρου 1 του Ν.1910/44 όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006, ςφμφωνα με τθν οποία :   

 Πολφτεκνοι είναι οι γονείσ οι ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τεςςάρων τουλάχιςτον  τζκνων από 

ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντων ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν 

ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα 

αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε 

ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.   

 Ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων του και είναι μόνοσ 

υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθμζνα ι εκτόσ γάμου 

γεννθκζντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ 
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τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα 

τζκνα αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε 

αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και 

οικογενειακισ κατάςταςθσ.   

 Αν ο ζνασ από τουσ γονείσ κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ πολζμου ςε  ποςοςτό 

εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, αυτόσ κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα εκ 

των υπαγομζνων ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ πρϊτθσ παραγράφου.   

 ε περίπτωςθ κανάτου και των δφο γονζων, τα απορφανιςκζντα τζκνα αποτελοφν ιδίαν  οικογζνεια και, 

αν είναι τουλάχιςτον δφο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετιματα των πολυτζκνων και των τζκνων των 

πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου.   

 Πολφτεκνοι επίςθσ κεωροφνται οι γονείσ που απζκτθςαν και διατθροφν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα  βάςει 

των διατάξεων του Ν.860/79.   

 Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα βάςει των διατάξεων του Ν.860/1979 (ΦΕΚ  2/Αϋ), 

όπωσ και εκείνοι που τθν αποκτοφν βάςει των διατάξεων του παρόντοσ τθ διατθροφν ιςοβίωσ και 

απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα, τα δε τζκνα τουσ 

προςτατεφονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τζκνων πολυτζκνων όςο διαρκεί θ πολυτεκνικι 

ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ γονζα.   

 Σζλοσ, από τθν διάταξθ του άρκρου 8 παρ.4 του Ν.1910/44, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ςυνάγεται ότι των 

φορολογικϊν ελαφρφνςεων που παρζχονται ςτουσ πολφτεκνουσ γονείσ, αναλόγωσ των τζκνων τουσ, 

απολαμβάνουν μόνον οι γονείσ και όχι τα τζκνα τουσ.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ : 

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου - 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 

Ελλάδοσ (ΑΠΕ).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 
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δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία 

για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει 

οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει 

μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το 

όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, 

από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ του 

Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

2. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 

φμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) τθν ιδιότθτα του τριτζκνου αποκτοφν : 

Γονζασ ι γονείσ οι οποίοι ζχουν τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ 

γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία: 

α) είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ι  

β) φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα αυτϊν, 

όπου αυτό προβλζπεται.  

τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ :   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ  

Ωσ μονογονζασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατϋαποκλειςτικότθτα ι μετά από 

ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςοτζρων ανιλικων τζκνων. Σο δικαίωμα αυτό αςκείται από τον 

γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων εφόςον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 

τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 6 παρ.2 Ν.3454/06 & παρ. 6 του άρκρου 29 

του Ν.3838/2010).  
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ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 10.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από το οποίο να προκφπτει θ 

ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ π.χ. λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, δικαςτικι 

απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα κλπ. 

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 
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4. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑΜΕΑ)  

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που ζχουν μόνιμεσ ι προςωρινζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ, 

αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω, που προζρχονται από φυςικι, ψυχικι ι νοθτικι ανεπάρκεια. 

Άτομα με μόνιμθ ανικανότθτα είναι οι κινθτικοί ανάπθροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όςοι ζχουν δυςκολία ςτθν 

αντίλθψθ, τθν επικοινωνία και τθν προςαρμογι και οι αςκενείσ με επιλθψία, ανεπάρκεια νεφροφ, καρδιοπακείσ 

κλπ, και γενικά οποιαδιποτε αςκζνεια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω α) με απόφαςθ από το Κζντρο 

Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΠΑ. ι β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), 

του Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν 

ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 01.9.2011) .Εξαιροφνται τθσ 

προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου αναπθρίασ άνω των 67% 

προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

Διευκρινίηεται ότι ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα δεν προςμετροφνται τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα 

αναπθρίασ (προνοιακά επιδόματα, επίδομα κίνθςθσ, διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν και 

μεταμοςχευμζνων ςυμπαγϊν οργάνων κλπ) τα οποία είναι αφορολόγθτα (άρκρο 13 ν. 4368/16). 

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου. 

2. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ μπορεί να προςκομίςει :  

α) Απόφαςθ του ΚΕ.ΠΑ. ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και το 

χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία αυτι ι  

β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), του Ναυτικοφ 

(Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ 

Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 

01.9.2011. 

Εξαιροφνται τθσ προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου 

αναπθρίασ άνω των 67% προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν 

φορζων για δια βίου χοριγθςθ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ άνω του 67%.  
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3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Νζο πιςτοποιθτικό ΚΕ.ΠΑ. ςε περίπτωςθ που ζχει λιξει θ χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ του, εκκακαριςτικό 

ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., και Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ τθν οποία κα προςκομίηει ΚΑΘΕ 

ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία για ενθμζρωςθ 

τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει οποιαδιποτε 

μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει μεταβολι ςτθ 

ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελοσ ζωσ πζντε 

ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, από το ειδικό 

τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου. 

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Μακροχρόνια άνεργοι κεωροφνται οι πολίτεσ που ζχουν παραμείνει άνεργοι για διάςτθμα άνω των 12 μθνϊν. 

Θ ανεργία πρζπει να προκφπτει από δελτίο ανεργίασ κεωρθμζνο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίςτοιχο 

χρονικό διάςτθμα. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ανϊτατο οικογενειακό ειςοδθματικό κριτιριο 5.000 € φορολογθτζο ειςόδθμα προςαυξθμζνο κατά 2.000 

€ για το κάκε τζκνο, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου μακροχρόνια ανζργου ι ωφελοφμενου από τα προγράμματα ΟΑΕΔ, με ςυνθμμζνα όλα 

τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Κάρτα ανεργίασ άνω του ενόσ ζτουσ για τον ζναν τουλάχιςτον εξ αυτϊν και ενεργι κάρτα ανεργίασ για τον 

ζτερο, εκτόσ αν είναι ωφελοφμενοσ από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.  

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

6. ΑΣΟΜΑ ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΑ Ε ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΣΩΧΕΙΑ (ΑΠΟΡΟΙ) 

Άποροι κεωροφνται τα άτομα που βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια. 
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ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικονομικισ αδυναμίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου.  

3. Βιβλιάριο απορίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου ςε ιςχφ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 
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7.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (Κ.Ε.Α.)  

το προνοιακό αυτό πρόγραμμα εντάςςονται τα άτομα ι τα νοικοκυριά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων. 

Διευκρινίηεται ότι το Κ.Ε.Α. είναι αφορολόγθτο, δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα (άρκρο 14 Απόφαςθσ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-

2018).  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου 

2. Εγκρικείςα Αίτθςθ ζνταξθσ ςτο Κοινωνικό Επίδομα Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1,Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 
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φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθ ςχετικι νομολογία τα επιβαλλόμενα τζλθ πρζπει να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθσ ωφελιμότθτασ ςε κάκε κατθγορία 

υπόχρεων. επίςθσ πρζπει να τθρείται αυςτθρά θ κεμελιώδθσ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και θ αφξθςθ των 

τελών να είναι ανάλογθ με τθν αφξθςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιών. 

 

τθ ςυνζχεια, ο κ. Πρόεδροσ κάλεςε το Δθμοτικό υμβοφλιο όπωσ αποφαςίςει ςχετικά. 

 

Ο Επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ «Λαϊκι υςπείρωςθ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων», κοσ Μποφτςικοσ 

Γεϊργιοσ, ανζφερε ότι θ παράταξι του διαφωνεί με τθν επιβολι τελϊν και φόρων ςτουσ δθμότεσ και γι’ αυτό το 

λόγο καταψθφίηει. 

τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ψθφοφορία κατά τθν οποία  επί των είκοςι ζξι (26) παρόντων δθμοτικϊν 

ςυμβοφλων οι δεκατζςςερισ (14) ψιφιςαν υπζρ και οι δϊδεκα (12) κατά. 

 

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του  

α)τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010)  

β) τισ διατάξεισ του άρκρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.58 & άρκρου 17 του Ν.1080/80, 

γ) τθν υπ’ αρ. 104/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία εκδόκθκε βάςει του άρκρου 72 παρ.1 

περίπτ. ηϋ του Ν. 3852/10 και αναφζρεται παραπάνω, κακϊσ και τισ ειςθγιςεισ-τοποκετιςεισ που διατυπϊκθκαν 

ςε αυτό, και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α) Σθν ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικμ. 104/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, περί 

επιβολισ ανταποδοτικών τελών & δικαιωμάτων φδρευςθσ ζτουσ 2020,  ςτο Διμο Αλιάρτου – Θεςπιζων, θ οποία 

αποτελεί ειςιγθςθ προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο 

 

Β) Σθν αναπροςαρμογι των κάτωκι ςυντελεςτών των ανταποδοτικών τελών & δικαιωμάτων φδρευςθσ για το 

ζτοσ 2020, ςτο Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν υπ’ αρικμ. 104/2019 Απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, και ζχουν ωσ εξισ: 
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1. ΓΕΝΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΕΤΗ (μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.) 

 

Α. ΓΙΑ ΣΙ ΚΑΣΟΙΚΙΕ 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 28,22 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 50 κυβικά μζτρα 0,20 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 51 ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,50 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,65 € 

ςτ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

η. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 35,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 50 κυβικά μζτρα 0,40 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 51 ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,65 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,93 € 

ςτ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

η. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

 

Β. ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ  

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 48,38 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,55 € 

ε. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 
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Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 48,38 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

 

Γ. ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΣΕΧΝΙΕ   

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 160,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  180,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 160,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  180,00 € 
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Δ. ΓΙΑ ΣΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ, ΓΙΑ ΣΙ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ Α.Π.Ε. (φωτοβολταϊκώνκλπ) 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 350,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  280,00 € 

 

Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 350,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  280,00 € 

 

 

Ε. ΓΙΑ ΣΙ ΠΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ – ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ    

 

Δθμοτικι Ενότθτα Αλιάρτου  

(Αλίαρτοσ, Πζτρα, Τψθλάντθσ, ωλθνάρι, Ευαγγελίςτρια) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 40,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,30 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,45 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,60 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 0,90 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 
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Δθμοτικι Ενότθτα Θεςπιζων 

(Θεςπιζσ, Μαυρομμάτι, Λεοντάρι, Άςκρθ, Νεοχϊρι) 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Πάγιο Σζλοσ 40,00 € 

β. Για κατανάλωςθ ζωσ 100 κυβικά μζτρα 0,50 € 

γ. Για κατανάλωςθ από 101 ζωσ 200 κυβικά μζτρα 0,60 € 

δ. Για κατανάλωςθ από 201 ζωσ 400 κυβικά μζτρα 0,90 € 

ε. Για κατανάλωςθ από 401 κυβικά μζτρα και άνω 1,00 € 

ςτ. Δικαίωμα παροχισ για νζεσ ςυνδζςεισ  120,00 € 

 

 

2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΔΡΕΤΗ  

 

Α. ΕΤΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

το Ειδικό τιμολόγιο Ευπακϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με το άρκρο 

13 του Ν.4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του Ν.1910/44 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  

 

Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακών Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων 

για το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ 200 κυβικά ςτισ πολφτεκνεσ 

οικογζνειεσ και 200 κυβικά ςτισ τρίτεκνεσ που εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 €. Σο 

πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε οικογζνειεσ που 

ζχουν άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) πάνω από 67% και εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 

€. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε Μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ   που  εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 Ευρϊ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε όςεσ 

οικογζνειεσ είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 
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 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε 

μακροχρόνιουσ Ανζργουσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε άτομα που   

χαρακτθρίηονται άπορα βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Σο πάγιο παραμζνει ωσ 

ζχει. 

μετά από αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ, εκτόσ αν θ Τπθρεςία λάβει γνϊςθ για απϊλεια του ευεργετιματοσ κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  

 

Για όςουσ από τισ ανωτζρω ειδικζσ κατθγορίεσ ευπακϊν πολιτϊν, υπερβοφν τισ ανωτζρω απαλλαςςόμενεσ 

ποςότθτεσ φδατοσ, κατατάςςονται ςτθν κατθγορία (β), (γ) και (δ) αντίςτοιχα των γενικϊν τιμολογίων, για τθν 

πλζον τθσ απαλλαςςόμενθσ κατανάλωςθσ.  

 

B. ΣΕΛΟ ΕΠΑΝΑΤΝΔΕΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ 

 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Σζλοσ Επαναςφνδεςθσ μετά από διακοπι λόγω οφειλϊν 20,00 € 

 

Γ. ΣΕΛΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΤΔΡΟΜΕΣΡΗΣΗ 

 

α/α Περιγραφι  Ποςό 

α. Σζλοσ ελζγχου λειτουργίασ υδρομετρθτι 10,00 € 

 

 

Δ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟΣΕΛΟ  

φμφωνα με τθν με αρ. 135275/19.5.17 (ΦΕΚ Βϋ1751) απόφαςθ τθσ Εκνικισ Επιτροπισ Τδάτων «Ζγκριςθ 

γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ και τιμολόγθςθσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Μζκοδοσ και διαδικαςίεσ για τθν ανάκτθςθ 

κόςτουσ των υπθρεςιϊν φδατοσ ςτισ διάφορεσ χριςεισ του», θ Διεφκυνςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

γνωςτοποιεί ςτουσ Διμουσ ζωσ 31 Οκτωβρίου κάκε ζτουσ το περιβαλλοντικό κόςτοσ και το κόςτοσ πόρου ανά 

κυβικό μζτρο που αντιςτοιχεί ςτουσ τελικοφσ χριςτεσ και ενςωματϊνεται ςτουσ λογαριαςμοφσ φδρευςθσ.  

Σο περιβαλλοντικό τζλοσ ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα με ςκοπό να χρθματοδοτεί ζργα εξοικονόμθςθσ και 

διαχείριςθσ υδάτων.  

Σο ποςό των ειςπραχκζντων περιβαλλοντικϊν τελϊν αποδίδεται από τουσ παρόχουσ υπζρ του Πράςινου 

Σαμείου ςε Ειδικό Λογαριαςμό. Από το ανωτζρω ποςό το 2,5% παρακρατείτε από τον πάροχο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α   Ι 

Ειδικό Σιμολόγιο Δθμοτικών Σελών & Δθμοτικών Φόρων και Υδρευςθσ  

Ευπακών Κοινωνικών Ομάδων 

Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων 

 

το Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με 

το άρκρο 13 του Ν. 4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του Ν.1910/44 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  

 

Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακών Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων για 

το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ 200 κυβικά ςτισ πολφτεκνεσ 

οικογζνειεσ και 200 κυβικά ςτισ τρίτεκνεσ που εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 €. Σο 

πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε οικογζνειεσ που 

ζχουν άτομα με αναπθρία (ΑμεΑ) πάνω από 67% και εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 15.000 

€. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε Μονογονεϊκζσ 

οικογζνειεσ   που  εμφανίηουν ετιςιο ειςόδθμα μικρότερο των 10.000 Ευρϊ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  200 κυβικά ςε όςεσ 

οικογζνειεσ είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Ειςοδιματοσ Αλλθλεγγφθσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει. 

 Μείωςθ ςε ποςοςτό 50% του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε 

μακροχρόνιουσ Ανζργουσ. Σο πάγιο παραμζνει ωσ ζχει.  

 Πλιρθ απαλλαγι του ποςοφ τθσ κατανάλωςθσ ςτα τζλθ φδρευςθσ ζωσ  100 κυβικά ςε άτομα που   

χαρακτθρίηονται άπορα βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων. Σο πάγιο παραμζνει ωσ 

ζχει. 

 

μετά από αίτθςθ που ςυνοδεφεται από τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά εν ιςχφ κατά τθν 

θμερομθνία κατάκεςθσ, εκτόσ αν θ Τπθρεςία λάβει γνϊςθ για απϊλεια του ευεργετιματοσ κατά τθ διάρκεια 

του ζτουσ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςτο Παράρτθμα Ι τθσ παροφςασ απόφαςθσ.  
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Για όςουσ από τισ ανωτζρω ειδικζσ κατθγορίεσ ευπακών πολιτών, υπερβοφν τισ ανωτζρω απαλλαςςόμενεσ 

ποςότθτεσ φδατοσ, κατατάςςονται ςτθν κατθγορία (β), (γ) και (δ) αντίςτοιχα των γενικών τιμολογίων, για τθν 

πλζον τθσ απαλλαςςόμενθσ κατανάλωςθσ.  

 

Αναλυτικά: 

1. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ  

Θ ιδιότθτα του πολυτζκνου κακορίηεται από τθ διάταξθ του άρκρου 1 του Ν.1910/44 όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006, ςφμφωνα με τθν οποία :   

 Πολφτεκνοι είναι οι γονείσ οι ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τεςςάρων τουλάχιςτον  τζκνων από 

ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντων ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν 

ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα 

αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε 

ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.   

 Ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων του και είναι μόνοσ 

υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθμζνα ι εκτόσ γάμου 

γεννθκζντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα 

τζκνα αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε 

αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και 

οικογενειακισ κατάςταςθσ.   

 Αν ο ζνασ από τουσ γονείσ κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ πολζμου ςε  ποςοςτό 

εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, αυτόσ κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα εκ 

των υπαγομζνων ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ πρϊτθσ παραγράφου.   

 ε περίπτωςθ κανάτου και των δφο γονζων, τα απορφανιςκζντα τζκνα αποτελοφν ιδίαν  οικογζνεια και, 

αν είναι τουλάχιςτον δφο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετιματα των πολυτζκνων και των τζκνων των 

πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου.   

 Πολφτεκνοι επίςθσ κεωροφνται οι γονείσ που απζκτθςαν και διατθροφν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα  βάςει 

των διατάξεων του Ν.860/79.   

 Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα βάςει των διατάξεων του Ν.860/1979 (ΦΕΚ  2/Αϋ), 

όπωσ και εκείνοι που τθν αποκτοφν βάςει των διατάξεων του παρόντοσ τθ διατθροφν ιςοβίωσ και 
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απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα, τα δε τζκνα τουσ 

προςτατεφονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τζκνων πολυτζκνων όςο διαρκεί θ πολυτεκνικι 

ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ γονζα.   

 Σζλοσ, από τθν διάταξθ του άρκρου 8 παρ.4 του Ν.1910/44, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ςυνάγεται ότι των 

φορολογικϊν ελαφρφνςεων που παρζχονται ςτουσ πολφτεκνουσ γονείσ, αναλόγωσ των τζκνων τουσ, 

απολαμβάνουν μόνον οι γονείσ και όχι τα τζκνα τουσ.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ : 

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου - 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 

Ελλάδοσ (ΑΠΕ).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία 

για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει 

οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει 

μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το 

όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, 

από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  
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8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ του 

Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

2. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 

φμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) τθν ιδιότθτα του τριτζκνου αποκτοφν : 

Γονζασ ι γονείσ οι οποίοι ζχουν τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ 

γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία: 

α) είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ι  

β) φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα αυτϊν, 

όπου αυτό προβλζπεται.  

τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ :   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  
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5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ  

Ωσ μονογονζασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατϋαποκλειςτικότθτα ι μετά από 

ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςοτζρων ανιλικων τζκνων. Σο δικαίωμα αυτό αςκείται από τον 

γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων εφόςον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 

τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 6 παρ.2 Ν.3454/06 & παρ. 6 του άρκρου 29 

του Ν.3838/2010).  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 10.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  
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3. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από το οποίο να προκφπτει θ 

ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ π.χ. λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, δικαςτικι 

απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα κλπ. 

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

4. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑΜΕΑ)  

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που ζχουν μόνιμεσ ι προςωρινζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ, 

αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω, που προζρχονται από φυςικι, ψυχικι ι νοθτικι ανεπάρκεια. 

Άτομα με μόνιμθ ανικανότθτα είναι οι κινθτικοί ανάπθροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όςοι ζχουν δυςκολία ςτθν 

αντίλθψθ, τθν επικοινωνία και τθν προςαρμογι και οι αςκενείσ με επιλθψία, ανεπάρκεια νεφροφ, καρδιοπακείσ 

κλπ, και γενικά οποιαδιποτε αςκζνεια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω α) με απόφαςθ από το Κζντρο 

Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΠΑ. ι β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), 

του Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν 

ΑΔΑ: ΨΕΖΥΩΨ4-ΨΤΤ



 

34 

ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 01.9.2011) .Εξαιροφνται τθσ 

προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου αναπθρίασ άνω των 67% 

προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

Διευκρινίηεται ότι ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα δεν προςμετροφνται τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα 

αναπθρίασ (προνοιακά επιδόματα, επίδομα κίνθςθσ, διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν και 

μεταμοςχευμζνων ςυμπαγϊν οργάνων κλπ) τα οποία είναι αφορολόγθτα (άρκρο 13 ν. 4368/16). 

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου. 

2. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ μπορεί να προςκομίςει :  

α) Απόφαςθ του ΚΕ.ΠΑ. ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και το 

χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία αυτι ι  

β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), του Ναυτικοφ 

(Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ 

Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 

01.9.2011. 

Εξαιροφνται τθσ προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου 

αναπθρίασ άνω των 67% προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν 

φορζων για δια βίου χοριγθςθ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ άνω του 67%.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  
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6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Νζο πιςτοποιθτικό ΚΕ.ΠΑ. ςε περίπτωςθ που ζχει λιξει θ χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ του, εκκακαριςτικό 

ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., και Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ τθν οποία κα προςκομίηει ΚΑΘΕ 

ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία για ενθμζρωςθ 

τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει οποιαδιποτε 

μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει μεταβολι ςτθ 

ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελοσ ζωσ πζντε 

ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, από το ειδικό 

τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου. 

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Μακροχρόνια άνεργοι κεωροφνται οι πολίτεσ που ζχουν παραμείνει άνεργοι για διάςτθμα άνω των 12 μθνϊν. 

Θ ανεργία πρζπει να προκφπτει από δελτίο ανεργίασ κεωρθμζνο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίςτοιχο 

χρονικό διάςτθμα. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ανϊτατο οικογενειακό ειςοδθματικό κριτιριο 5.000 € φορολογθτζο ειςόδθμα προςαυξθμζνο κατά 2.000 

€ για το κάκε τζκνο, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό ζτοσ.   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου μακροχρόνια ανζργου ι ωφελοφμενου από τα προγράμματα ΟΑΕΔ, με ςυνθμμζνα όλα 

τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Κάρτα ανεργίασ άνω του ενόσ ζτουσ για τον ζναν τουλάχιςτον εξ αυτϊν και ενεργι κάρτα ανεργίασ για τον 

ζτερο, εκτόσ αν είναι ωφελοφμενοσ από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.  

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  
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5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

6. ΑΣΟΜΑ ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΑ Ε ΚΑΣΑΣΑΗ ΦΣΩΧΕΙΑ (ΑΠΟΡΟΙ) 

Άποροι κεωροφνται τα άτομα που βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια. 

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικονομικισ αδυναμίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου.  

3. Βιβλιάριο απορίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου ςε ιςχφ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  
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5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

7.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ (Κ.Ε.Α.)  

το προνοιακό αυτό πρόγραμμα εντάςςονται τα άτομα ι τα νοικοκυριά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018.  

 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

Θ πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων. 

Διευκρινίηεται ότι το Κ.Ε.Α. είναι αφορολόγθτο, δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα (άρκρο 14 Απόφαςθσ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-

2018).  

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΘ και ΤΔΡΕΤΘ του ακινιτου 

2. Εγκρικείςα Αίτθςθ ζνταξθσ ςτο Κοινωνικό Επίδομα Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.).  
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3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1,Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΘ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΘ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΘ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

Γ) Θ απόφαςθ αυτι καταργεί κάκε προθγοφμενθ και κα ιςχφει μζχρι λιψεωσ νεωτζρασ 

 

Δ) Θ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου να δθμοςιευκεί κατά τισ ιςχφουςεσ από τθν νομοκεςία διατάξεισ. 

 

Ε) Σο Δ.. εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο να υποβάλλει ςτον υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – 

τερεάσ Ελλάδασ επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ απόφαςθσ αυτισ.  

 

Θ παροφςα απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 162/2019 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςκθκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ  

 
 
 
 

ΣΑ ΜΕΛΗ 
1. ΑΠΟΣΟΛΟΤ Λουκάσ 
2. ΑΡΑΠΙΣΑ Γεϊργιοσ 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Άννα 
4. ΓΚΙΗΙΩΣΘ Κωνςταντίνα  
5. ΓΛΤΚΟ Ιωάννθσ 
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ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
Αλίαρτοσ 28/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ  

6. ΗΙΩΓΑ Βαςίλειοσ 
7. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΘ Σαξιάρχθσ 
8. ΚΑΡΑΝΑΟ Αλζξανδροσ 
9. ΚΟΚΟΡΑΚΘ Λουκάσ 
10. ΚΟΛΟΒΟ Γεϊργιοσ 
11. ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ Διμθτρα 
12. ΜΑΛΕΘ Κωνςταντίνοσ 
13. ΜΑΛΕΘ Φϊτιοσ 
14. ΜΠΑΜΠΟΤΛΑ Λουκάσ 
15. ΜΠΟΓΡΘ Ηαχαροφλα 
16. ΜΠΟΤΗΙΚΑ Κωνςταντίνοσ 
17. ΜΠΟΤΝΣΟΤΛΘ Γεϊργιοσ 
18. ΜΠΟΤΣΙΚΟ Γεϊργιοσ 
19. ΝΙΑΡΟ Γεϊργιοσ 
20. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ακανάςιοσ 
21. ΠΕΣΡΟΤΛΙΑ Χαρίτων  
22. ΠΙΚΑΘ Αςθμίνα  
23. ΡΑΧΟΤΣΘ Ιωάννθσ 
24. ΙΑΜΑΝΔΟΤΡΑ Γεϊργιοσ 
25. ΣΑΜΟΤΛΘ Αναςτάςιοσ 
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