
ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

 

Από το πρακτικό 18ο της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Δέλτα. 
Αριθ. Απόφ. 117/2021 

               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισμός μειωμένων Δημοτικών Τελών και 
Φόρων (ΔΤ - ΔΦ - ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022. 

Στη Σίνδο και στο Συνεδριακό Κέντρο «Κωνσταντίνος Χ. Θεοφάνης», σήμερα την 26η του μηνός 
Οκτωβρίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00΄, συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 20617/19-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου του, που εστάλη σε όλα τα μέλη με e-mail, τα οποία ενημερώθηκαν και τηλεφωνικά. 
Επίσης η πρόσκληση δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου (άρθρο 67 του Ν.3852/2010). 
Η συνεδρίαση έγινε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4830/2021 
(ΦΕΚ 169/Α΄/18-9-2021). 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν 
παρόντα είκοσι δύο (22), ήτοι : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Γεωργιάδου Χρυσούλα 
2. Αλμπάνης Θεοφάνης 
3. Ελευθεριάδου Παρασκευή  
4. Κυριακίδης Γεώργιος  
5. Ναζλίδης Χρήστος 
6. Λουμπούτης Κωνσταντίνος 
7. Δουζδαμπάνης Κωνσταντίνος 
8. Γλώσσης Γεώργιος 
9. Καστελιάνος Πέτρος 

10. Παππάς Αθανάσιος 
11. Χαντές Αχιλλέας 

12. Αντωνιάδης Αντώνιος 
13. Μαυρομάτης Δημήτριος 
14. Διαμαντόπουλος Αλέξανδρος 
15. Καϊκής Κωνσταντίνος 
16. Λιάκος Νικόλαος 
17. Τερζής Ροβέρτος  
18. Ρουσομάνη Ραφαέλλα 
19. Σταματάκης Σπυρίδων 
20. Βαλάρης Θεόδωρος 
21. Χατζηκυριάκου Πασχαλίνα 
22. Μπενάκης Μιχαήλ 

1. Χαλβατζής Ευάγγελος 
2. Φωτόπουλος Ευθύμιος 
3. Καμανάς Δημήτριος 
4. Δημοπούλου Τυφλιώρη Μαριάνθη 
5. Βαμβάκος Ευάγγελος 
6. Δαρμουσλής Δημήτριος 
7. Ζάχος Γρηγόριος 
8. Σκουλαριώτης Δημήτριος 
9. Μπαλλογιάννη Ελένη 

10. Κουρόγλου Τριαντάφυλλος 
11. Αλεξανδρίδης Γεώργιος 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων : 
1. Ανατολικού : Καρκαμάνης Σπυρίδων. 
2. Διαβατών : Τσίντου Πολυχρονία. 
3. Καλοχωρίου : Στατερούδης Πέτρος. 
4. Χαλάστρας : Αλεξούδη Παπαδημητρίου Μαρία. 
 
Οι πρόεδροι των κοινοτήτων, Βραχιάς, Κυμίνων, Ν. Μαγνησίας, Ν. Μαλγάρων και Σίνδου : Βέρρος 
Αναστάσιος, Κατούνας Βασίλειος, Καράδαλης Θεόδωρος, Μπαξεβάνης Χρήστος και Γκαμανής 
Δημήτριος, δεν παρέστησαν στην συνεδρίαση αν και νόμιμα προσκλήθηκαν. 
 
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε επίσης και παρέστη ο Δήμαρχος κ. Ιωαννίδης Ιωάννης. 
Την τήρηση των πρακτικών έκανε ο υπάλληλος του Δήμου Σουρουπίδης Κωνσταντίνος. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Λουμπούτης Κωνσταντίνος, εισηγούμενος το 19o θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα, η οποία έθεσε υπόψη του συμβουλίου τα εξής :  
Η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών με το υπ’ αριθ. 16660/30-8-2021 έγγραφό της εισηγήθηκε 
στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δέλτα τον καθορισμό των μειωμένων Δημοτικών Τελών και 
Φόρων (ΔΤ - ΔΦ - ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022, αφού 
έλαβε υπόψη : 

- την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06 ) με την οποία 
ορίζονται τα εξής «Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων 
ή τελών, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία». 

- Τις διατάξεις του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες) παράγραφος 1 εδάφιο ζ 
του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» σύμφωνα µε τις οποίες η Οικονομική 
Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου 
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µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παράγραφος 1Β ν και παρακολουθεί την 
υλοποίησή τους. 

- Την υπ’ αριθ. 137/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: Ω2ΟΥΩ9Ι-ΡΘΗ) με θέμα 
«Καθορισμός μειωμένων Δημοτικών τελών και φόρων (ΔΤ – ΔΦ - ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου Δέλτα για το έτος 2021.» 

 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’  αριθ. 362/2021 απόφασή 
της καθόρισε μειωμένα Δημοτικά Τέλη και Φόρους (ΔΤ - ΔΦ - ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022, ως εξής :  
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα  
- Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας). 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας από την Α.Σ.Π.Ε. ( να έχει εκδοθεί το αργότερο 6 μήνες 
πριν την κατάθεση του) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.  
- Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 
ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
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 Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.   
- Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε 
κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκτων με δικαστική 
απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ή 
προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας). 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
 Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Απαλλαγή κατά το 50%. 

Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.  
- Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε  ισχύ της 
κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.)  
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 

ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
 
Ε. Άτομα με Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Απαλλαγή κατά το 50%. 

Κριτήρια: 
- Άγαμος με εισόδημα μικρότερο των έξι χιλιάδων Ευρώ ( > 6.000,00€) και δεν λαμβάνουν 
εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των εφτά χιλιάδων Ευρώ ( > 7.000,00€) και δεν 
λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με ένα (1) τέκνο και εισόδημα μικρότερο των οχτώ χιλιάδων Ευρώ ( > 8.000,00€) και 
δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος  με δύο (2) τέκνα και εισόδημα μικρότερο των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( > 
8.500,00€) και δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με τρία (3) τέκνα και εισόδημα μικρότερο των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (> 
9.500,00 €) και δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 
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- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 

ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επικαιροποιούν  τα στοιχεία τους κάθε οικονομικό έτος με την 
κατάθεση του Εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση με την 
παρέλευση του έτους θα επιβάλλονται τα τέλη και οι φόροι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 
δίχως την απαλλαγή. 
 
Στ. Μακροχρόνια Άνεργοι: Απαλλαγή κατά το 50%. 

 Κριτήρια: 
- Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι πού έχουν την ιδιότητα του ανέργου για διάστημα 
μεγαλύτερου των 12 μηνών και άνω   
- ΔΕΝ λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. 
- ΔΕΝ λαμβάνουν οικογενειακό εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα ή άλλο εισόδημα. 
 

Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας (υπηρεσιακό έγγραφο ή ηλεκτρονική εκτύπωση από το σύστημα του 
ΟΑΕΔ) 

- Υπεύθυνη δήλωση (www.gov.gr) ότι δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) 

 
Z. Φοιτητές με Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Απαλλαγή κατά το 50%.  
Δικαιούχοι είναι φοιτητές που μισθώνουν διαμέρισμα (π.χ. studio, γκαρσονιέρα κλπ.) εντός των 
ορίων του Δήμου Δέλτα στα πλαίσια των σπουδών τους σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά Διεθνές Πανεπιστήμιο (Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ.), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κ.λ.π.) 
 
Κριτήρια: 

- με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00€,  

- για τρίτεκνους έως 14.000,00€ και  
- πολύτεκνους έως 16.000,00 €, 

- και δεν λαμβάνουν οικογενειακό εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα.  
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τρία (3) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν 
σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών 
που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους κάθε οικονομικό έτος με την 
κατάθεση της φορολογικής τους δήλωσης και να καταθέτουν στον Δήμο Δέλτα το νέο 
εκκαθαριστικό. Σε αντίθετη περίπτωση με την παρέλευση του έτους θα επιβάλλονται τα τέλη και οι 
φόροι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων δίχως την απαλλαγή.  
 
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή του γονέα 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
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- Βεβαίωση Φοίτησης από τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

- Μισθωτήριο συμβόλαιο της οικίας – διαμερίσματος 
 
Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου για όλες τις κατηγορίες θα ισχύει μόνο για την παροχή της 
Κύριας Κατοικίας (εκτός της περίπτωσης των φοιτητών, όπου αφορά την φοιτητική κατοικία και όχι 
την οικογενειακή) και δεν αφορά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς χώρους. 
Η απαλλαγή θα χορηγείται με την απόδειξη της ιδιότητας και των ανάλογων προϋποθέσεων με την 
προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών για την κάθε κατηγορία κοινωνικών ομάδων, που 
ορίζονται από τον Δήμο Δέλτα, και την κατάθεση Δήλωσης Ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος απωλέσει 
κάποια από την παραπάνω ιδιότητα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο Δέλτα με 
κατάθεση εκ νέου Δήλωσης Ακινήτου. 
 
Με τη σημερινή μας απόφαση, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, θα πρέπει να καθορίσουμε 
μειωμένα Δημοτικά Τέλη και Φόρους (ΔΤ - ΔΦ - ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες του Δήμου 
Δέλτα, για το έτος 2022. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το  Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της 
Αντιδημάρχου Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Γεωργιάδου Χρυσούλα και την υπ’ αριθ. 
362/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Καθορίζει τα μειωμένα Δημοτικά Τέλη και Φόρους (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ) για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες 
του Δήμου Δέλτα, για το έτος 2022, ως εξής : 
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα  
- Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας). 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας από την Α.Σ.Π.Ε. ( να έχει εκδοθεί το αργότερο 6 μήνες 
πριν την κατάθεση του) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.  
- Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 
ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
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       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
 
 Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 50%. 
Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.   
- Μονογονεικές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε 
κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκτων με δικαστική 
απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία ή 
προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας). 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση φοίτησης ενήλικων τέκνων μέχρι την ηλικία των 25 ετών Για τα ενήλικα μέχρι 25 

ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής. 
- Έγγραφο κατάταξης ή Βεβαίωση ή αντίγραφο της στρατιωτικής ταυτότητας για ενήλικα τέκνα 

μέχρι 25 ετών που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 
ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 

 
 Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: Απαλλαγή κατά το 50%. 

Κριτήρια: 
- Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ και δεν έχει έσοδα από  άλλη 
δραστηριότητα ή μίσθωση ακινήτων.  
- Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε  ισχύ της 
κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.)  
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 

ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
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Ε. Άτομα με Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Απαλλαγή κατά το 50%. 

Κριτήρια: 
- Άγαμος με εισόδημα μικρότερο των έξι χιλιάδων Ευρώ ( > 6.000,00€) και δεν λαμβάνουν 
εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των εφτά χιλιάδων Ευρώ ( > 7.000,00€) και δεν 
λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με ένα (1) τέκνο και εισόδημα μικρότερο των οχτώ χιλιάδων Ευρώ ( > 8.000,00€) και 
δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος  με δύο (2) τέκνα και εισόδημα μικρότερο των οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ ( > 
8.500,00€) και δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
- Έγγαμος με τρία (3) τέκνα και εισόδημα μικρότερο των εννιά χιλιάδων πεντακοσίων Ευρώ (> 
9.500,00 €) και δεν λαμβάνουν εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα 
       Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Απόφαση της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής (ΚΕ.Π.Α.) σε  ισχύ για 

ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. 
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επικαιροποιούν  τα στοιχεία τους κάθε οικονομικό έτος με την 
κατάθεση του Εκκαθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης. Σε αντίθετη περίπτωση με την 
παρέλευση του έτους θα επιβάλλονται τα τέλη και οι φόροι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 
δίχως την απαλλαγή. 
 
Στ. Μακροχρόνια Άνεργοι: Απαλλαγή κατά το 50%. 

 Κριτήρια: 
- Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνιοι άνεργοι πού έχουν την ιδιότητα του ανέργου για διάστημα 
μεγαλύτερου των 12 μηνών και άνω   
- ΔΕΝ λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. 
- ΔΕΝ λαμβάνουν οικογενειακό εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα ή άλλο εισόδημα. 
 

Για την απαλλαγή οι δικαιούχοι υποχρεούνται να καταθέσουν Αίτηση και Υπεύθυνη Δήλωση 
Ακινήτου συνοδευόμενο με τα κάτωθι,  
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή της συζύγου 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πρόσφατη και Επικαιροποιημένη Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης (Ε9) 

- Βεβαίωση ΟΑΕΔ ανεργίας (υπηρεσιακό έγγραφο ή ηλεκτρονική εκτύπωση από το σύστημα του 
ΟΑΕΔ) 

- Υπεύθυνη δήλωση (www.gov.gr) ότι δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας 
(https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-
exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses) 

 
Z. Φοιτητές με Χαμηλό Οικογενειακό Εισόδημα: Απαλλαγή κατά το 50%.  
Δικαιούχοι είναι φοιτητές που μισθώνουν διαμέρισμα (π.χ. studio, γκαρσονιέρα κλπ.) εντός των 
ορίων του Δήμου Δέλτα στα πλαίσια των σπουδών τους σε τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά Διεθνές Πανεπιστήμιο (Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι.Θ.), Πανεπιστήμιο 
Μακεδονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο κ.λ.π.) 
Κριτήρια: 

- με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000,00€,  

- για τρίτεκνους έως 14.000,00€ και  
- πολύτεκνους έως 16.000,00 €, 

- και δεν λαμβάνουν οικογενειακό εισόδημα από μισθωμένα ακίνητα.  
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Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τρία (3) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν 
σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών 
που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία ή προστατευόμενα μέλη ΑΜΕΑ (ανεξαρτήτου ποσοστού αναπηρίας).  
Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να επικαιροποιούν τα στοιχεία τους κάθε οικονομικό έτος με την 
κατάθεση της φορολογικής τους δήλωσης και να καταθέτουν στον Δήμο Δέλτα το νέο 
εκκαθαριστικό. Σε αντίθετη περίπτωση με την παρέλευση του έτους θα επιβάλλονται τα τέλη και οι 
φόροι στο σύνολο των τετραγωνικών μέτρων δίχως την απαλλαγή.  
 
Δικαιολογητικά: 

- Φωτοαντίγραφο λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας της κατοικίας όπου αναγράφεται το όνομα 
του δικαιούχου ή του γονέα 

- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα 

- Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
- Βεβαίωση Φοίτησης από τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα 

- Μισθωτήριο συμβόλαιο της οικίας – διαμερίσματος 
 
 

Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου για όλες τις κατηγορίες θα ισχύει μόνο για την παροχή της 
Κύριας Κατοικίας (εκτός της περίπτωσης των φοιτητών, όπου αφορά την φοιτητική κατοικία και όχι 
την οικογενειακή) και δεν αφορά επαγγελματικούς, βιομηχανικούς - βιοτεχνικούς χώρους. 
Η απαλλαγή θα χορηγείται με την απόδειξη της ιδιότητας και των ανάλογων προϋποθέσεων με την 
προσκόμιση του συνόλου των δικαιολογητικών για την κάθε κατηγορία κοινωνικών ομάδων, που 
ορίζονται από τον Δήμο Δέλτα, και την κατάθεση Δήλωσης Ακινήτου. Όταν ο δικαιούχος απωλέσει 
κάποια από την παραπάνω ιδιότητα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τον Δήμο Δέλτα με 
κατάθεση εκ νέου Δήλωσης Ακινήτου. 
 
Τα ανωτέρω θα ισχύουν από 1-1-2022. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί κατά τον τρόπο που προβλέπει το άρθρο 66 του Β.Δ. 24/9 – 
20/10/1958, όπως ισχύει. 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 117/2021  
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται : 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
 
 
 

ΛΟΥΜΠΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΔΑ: ΩΝΖ5Ω9Ι-ΒΨΡ


		2021-12-20T10:43:23+0200
	Athens




