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Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας αριθμ. 11/23-10-2018

Αριθμός Απόφασης  27
  ΘΕΜΑ 6εκτός: «Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας και 
                           φωτισμού καθώς και μείωση τελών καθαριότητας και  
                           φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες Δήμου». 
                      
                                                            
     Στην  Ισθμία σήμερα στις 23 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Συμβούλιο της
Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, μετά από την αριθμ. 41/17-10-2018 έγγραφη
πρόσκληση  του  Προέδρου  κ.  ΔΗΜΟΥ Κωνσταντίνου,  η  οποία  επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έναν Σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις
του  άρθρου  88  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07-06-2010)  περί  «Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης», προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει τα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου πέντε
(5)  μελών  του  Συμβουλίου  της  Δημοτικής  Κοινότητας  Ισθμίας  βρέθηκαν
παρόντες τρεις (3), ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α  ρ  ο  ν  τ  ε  ς :  1)  Δήμου  Κωνσταντίνος  Πρόεδρος,  2)  Βασιλόπουλος
Ιωάννης, 3) Ταρούσης Ιωάννης.
Α π ο ν τ ε ς:  1) Σταματίου Θεοδώρα, 2) Σακελλαρίου Ευθύμιος
αν και κλήθηκαν νόμιμα.

     Επί του 6ου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος  έθεσε
υπόψη στα μέλη του Συμβουλίου τα εξής:
Α) Την από 18/10/2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικού του Δήμου μας, με
θέμα  «Λήψη  απόφασης  για  αναπροσαρμογή  τελών  καθαριότητας  και
φωτισμού και μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες
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Δήμου»,  σύμφωνα  με  την  οποία  εισηγούνται  μείωση  5%  σε  όλους  τους
συντελεστές των δημοτικών τελών.
Β) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν.1828/89, του άρθρου 1 παρ. 1
και 4 του Ν. 25/75, του άρθρου 1 του Ν. 429/76 όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, του άρθρου 25 παρ.3 του Ν. 2539/97 και
του άρθρου 5 παρ. 1 του Ν. 3345/05.
Γ)  Την  υπ’  αριθμ.  25/2013  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
αναπροσαρμογής των τελών καθαριότητας και φωτισμού από το έτος 2013
και εφεξής».
Δ)  Την  υπ’  αριθμ.  255/2015  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί
καθορισμού του τέλους καθαριότητας και φωτισμού στις εκτός περιοχές του
Δήμου.
Ε) Το άρθρο 202 παρ.3 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13
παρ. 1 του Ν.4368/2016 που αφορά την μείωση δημοτικών τελών σε ευπαθείς
ομάδες.
ΣΤ) Τις υπ’ αριθμ. 357/2011  και 138/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
για μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού σε ευπαθείς ομάδες.
     Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας μετά από διαλογική
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Ο μ ο φ ω ν α
Α)   Εισηγείται μείωση κατά 5% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για
όλες τις περιοχής της  Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, για το έτος 2019 και
εφεξής, ως ακολούθως:

1) Του συντελεστή 1,46 €/τ.μ. που ισχύει σήμερα για όλα τα ακίνητα που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες σε 1,39 €/τ.μ.

2) Του  συντελεστή  3,40  €/τ.μ.  που  ισχύει  σήμερα  για  τους
επαγγελματικούς  χώρους  (βιομηχανίες,  βιοτεχνίες,  καταστήματα,
διάφορες επιχειρήσεις) σε 3,23 €/τ.μ.

Β) Εισηγείται μείωση κατά 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού στις
κατοικίες των Δημοτών που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το
έτος 2019 και εφεξής.- 
                           Η απόφαση πήρε α/α  27/2018

           Ο Πρόεδρος                                             Τα μέλη
            υπογραφή                                               υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας

                                            ΔΗΜΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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