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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ.1/24-01-2018 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας.

Αριθ. Απόφασης 2/2018
Περίληψη:
Αναπροσαρμογή-επιβολή του πολιτιστικού τέλους Δ.
Τριφυλίας(Έγκρ. της αριθ11/2018 ΑΟΕ).
Στην Κυπαρισσία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 24η του μήνα Ιανουαρίου του έτους
2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00΄, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο
Τριφυλίας, μετά από την αριθ.938/19-01-2018 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία
δημοσιεύθηκε και δόθηκε σε καθένα μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010.
Και διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο αριθμού μελών είκοσι
επτά (27) βρέθηκαν παρόντα είκοσι τρία ( 23 ).

Παρόντες

Απόντες

1

Τσίγγανος Παναγιώτης

1

Αδρακτάς Ιωάννης

2

Μερκούρης Ιωάννης

2

Μπουγάς Ανδρέας

3
4

Σαρμαντζής Δημήτριος
Πανουσιοπούλου Μαρία
Κανελλόπουλος Ζαχαρίας

3
4

Μπακούρος Σωτήριος
Kυριακουλόπουλος Καλλίνικος

5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20

Κωνσταντέλου Γιαννούλα
Κατσούλας Ιωάννης
Παπαθεοδοσίου Βασίλειος
Καλκαβούρας Ιωάννης(Πρόεδρος Δ Σ)
Πούλος Αναστάσιος
Αδρακτάς Αναστάσιος
Χρονόπουλος Σπυρίδων
Τσακανίκας Γεώργιος
Τσαλαμανδρής Θεόδωρος
Ανδρινόπουλος Ευστάθιος
Κουτσούλης Δημήτριος
Σκιαδάς Γεώργιος(Αποχώρησε πριν την έναρξη
της συζήτησης του 1ου θέματος)
Στεργιόπουλος Ανδρέας
Ασημακόπουλος Γεώργιος(Αποχώρησε πριν την
έναρξη της συζήτησης του 1ου θέματος)
Κουτρουμπής Αλέξανδρος

21 Μαραβελή Ιωάννα
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22 Τσούλου Αλεξάνδρα
23 Κουκούμης Σαράντος
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τ.Κ.

Αλεξοπούλου Σταματία Πρόεδρος Τ.Κ Κυπαρισσίας

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
Καναλουπίτης χαράλαμπος Πρόεδρος Τ.Κ Φιλιατρών
Καλογερόπουλος Παναγιώτης -Πρόεδρος Τ.Κ Αρμενιών
Γυφτάκης Παναγιώτης Πρόεδρος Τ.Κ Σπηλιάς
Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Βρυσών
Αποστολόπουλος Αλέξανδρος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Καλογερεσίου
Καραβούλιας Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
Καρυών
Σταθόπουλος Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Λυκουδεσίου
Κόρδας Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Προδρόμου

10 Μανωλόπουλος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Ραπτοπούλου
Ντέντες Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ Σελλά

11

2
3

Ματθιουδάκης Ανδρέας Πρόεδρος Τ.Κ
Γαργαλιάνων
Λόντος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Αετού
Παπαηλίου Σπυρίδων Πρόεδρος Τ.Κ Καλού Νερού

4

Παπαδόπουλος Γρηγόριος Πρόεδρος Τ.Κ
Κοπανακίου

5

Μίγγας Γεώργιος Πρόεδρος Τ.Κ Μαραθουπόλεως

6
7

Λίτσας Δημήτριος Πρόεδρος Τ.Κ Μουζακίου
Γεωργόπουλος Αντώνιος Πρόεδρος Τ.Κ Πύργου

8

Μπακούρος Μιχαήλ Πρόεδρος Τ.Κ Φαρακλάδας

9

Αλεξόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Τ. Κ
Χριστιανούπολης
Λυμπερόπουλος Δημήτριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

10. Αγαλιανής

Τζανετόπουλος Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

11. Αγριλιάς
Βελισσαρόπουλος Αγγελής Εκπρόσωπος Τ. Κ

12. Αρτικίου

Λαμπρόπουλος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ. Κ

13. Αυλώνος

14. Αντωνόπουλος Αντώνιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Βάλτας
15. Φιλντίσης Αθανάσιος Εκπρόσωπος Τ. Κ Βανάδας
Βουδούρης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

16. Γλυκοριζίου

17. Σκλάβος Αριστείδης Εκπρόσωπος Τ.Κ Ελαίας
18.

Λιώνης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Εξοχικού
Κολοσκόπης Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ

19. Καλιτσαίνης

20. Τζάρας Σωτήριος Εκπρόσωπος Τ.Κ Καμαρίου
Κανελλόπουλος Περικλής Εκπρόσωπος Τ.Κ

21. Κεφαλόβρυσης

22. Χόνδρου Ευγενία Εκπρόσωπος Τ.Κ Κρυονερίου
Θεοδωρόπουλος Φώτιος Εκπρόσωπος Τ.Κ

23 Λαντζουνάτου
24 Καραχούντρης Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Λεύκης
25 Στριμπάκος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ Μάλης
Καράμπελας Χρήστος Εκπρόσωπος Τ.Κ

26 Μοναστηρίου

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος Εκπρόσωπος

27 Τ.Κ Μουριατάδας
28 Μίχα-Ράμμου Σταυρούλα Εκπρόσωπος Τ.Κ Μύρου
29 Φιτσώρος Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ξηροκάμπου
30 Κανναβός Σωκράτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Περδικονερίου
Καράγιαννης Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
Πλατανίων
Γεωργακόπουλος Νικόλαος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Πλάτης
Γεωργίου Ηλίας Εκπρόσωπος Τ.Κ Πολυθέας
Φούρλαρης Γεώργιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Ραχών
Γιαννόπουλος Χαράλαμπος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Ροδιάς
Λιακάκης Αναστάσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ
Σιδηροκάστρου
Πολίτης Ευστάθιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Σιτοχωρίου
Καρούμπαλης Κανάρης Εκπρόσωπος Τ.Κ
Στασιού
Μπινίσκος Ιωάννης Εκπρόσωπος Τ.Κ Τριπύλας
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Εκπρόσωπος Τ.Κ
Φλόκας
Τσούλος Διονύσιος Εκπρόσωπος Τ.Κ Χαλαζωνίου
Οι ανωτέρω δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα

Παρισταμένου του κ. Δημάρχου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Λαμπρόπουλο Παναγιώτη, τακτικό υπάλληλο του Δήμου
Τριφυλίας.
Ο Πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης έδωσε τον λόγο στην κ.

Γιαννούλα

Κωνσταντέλου η οποία είπε τα εξής:
Θέτω υπόψη σας την απόφαση με αριθ.11/2018 της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας με θέμα:
«Αναπροσαρμογή

- Επιβολή Πολιτιστικού Τέλους Δήμου Τριφυλίας» σύμφωνα με την οποία

αποφάσισε ως κάτωθι και μας την διαβίβασε για έγκριση.

1. Την αναπροσαρμογή - επιβολή του πολιτιστικού τέλους :
- στο ύψος των 18,00€, για κάθε παροχή ύδρευσης, ανά έτος, για τις Δημοτικές Κοινότητες
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών & Γαργαλιάνων
-

στο ύψος των 15,00€, για κάθε παροχή ύδρευσης, ανά έτος, για τις Τοπικές Κοινότητες
Μαραθόπολης, Καλού Νερού & Κοπανακίου

2. Την απαλλαγή από το Πολιτιστικό τέλος όλων των υπολοίπων Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών και
περιοχών του Δήμου Τριφυλίας που υπάρχουν παροχές ύδρευσης,

3. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν Δημόσιες Υπηρεσίες,
4. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των πολύτεκνων οικογενειών,
5. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των τρίτεκνων οικογενειών,
6. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των μονογονεικών οικογενειών,
7. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των ατόμων με αναπηρία ίση ή και άνω του 67%,
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8. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν ποιμνιοστάσια – χοιροστάσια
και χώρους σταυλισμού ζώων.

9. Η είσπραξη του πολιτιστικού τέλους να γίνεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και το ετήσιο ποσό
του τέλους να μοιράζεται ανάλογα με τα τρίμηνα ή τετράμηνα χρέωσης, της κάθε Δ.Κ. και Τ.Κ.

10. Η αναπροσαρμογή – επιβολή του πολιτιστικού τέλους να γίνει από το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο (
ανάλογα με την έκδοση του λογαριασμού ) του έτους 2018.

11. Εξουσιοδοτείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου Τριφυλίας
για την είσπραξη του πολιτιστικού τέλους, καθώς και την απαλλαγή των παροχών, σύμφωνα με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας,

12. Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση να αποδίδει το εισπραχθέν πολιτιστικό τέλος στο Δήμο Τριφυλίας.
Η απόδοση θα γίνεται για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

13. Ως κριτήρια για τις απαλλαγές των ανωτέρω παροχών ορίζονται αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί με
την αριθ. 336/2017 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας (σχετικά με την απαλλαγή των Δημοτικών τελών), ήτοι :

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 25.000,00€
Σύμφωνα με το άρθρο 6 το Ν. 3454/2006 τα ανωτέρω αναφέρονται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα
και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης
και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου Τριφυλίας,
τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαιώσεις σπουδών
• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία .
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 τα ανωτέρω αναφέρονται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα
και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή
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εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας
τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.ΑΤ. του Δήμου Τριφυλίας,
τα εξής
δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαιώσεις σπουδών
• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 15.000,00€
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή
διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων 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.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου Τριφυλίας,
τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Δικαστική απόφαση
• Βεβαιώσεις σπουδών
• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΗ ή ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για οικογένειες με
ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€
Τα ανωτέρω αναφέρονται σε ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε
ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου Τριφυλίας,
τα εξής δικαιολογητικά:
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• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Απόφαση υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό αναπηρίας και το χρόνο ισχύς
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Ε. ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, των ποιμνιοστασίων - χοιροστασίων και χώρων
σταυλισμού ζώων.
Η χρήση του ακινήτου ως χώρος σταυλισμού ζώων, ποιμνιοστασίου ή χοιροστασίου θα βεβαιώνεται από την αρμόδια
τριμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελείται από έναν γεωπόνο, ένα μηχανικό και τον εκάστοτε πρόεδρο της
τοπικής κοινότητας.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου Τριφυλίας,
τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Αντίγραφο αίτησης-δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από την οποία θα
προκύπτει η χρήση του ακινήτου ως ποιμνιοστάσιο ή χοιροστάσιο
• Βεβαίωση επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας του ακινήτου
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του ακινήτου
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ νέου τα
ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100% του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την μείωση.

Η συζήτηση και οι τοποθετήσεις των Δημ. Συμβούλων καταγράφηκαν σε ηχητικό αρχείο.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου, τις προτάσεις των
Δημοτικών Συμβούλων, καθώς και τις σχετικές διατάξεις των νόμων Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010, μετά
από διαλογική συζήτηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΚΑΤΑ ΠΛΕ Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α

Εγκρίνει την με αριθ.11/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας ως
κάτωθι:

.

1 Την αναπροσαρμογή - επιβολή του πολιτιστικού τέλους :
- στο ύψος των 18,00€, για κάθε παροχή ύδρευσης, ανά έτος, για τις Δημοτικές Κοινότητες
Κυπαρισσίας, Φιλιατρών & Γαργαλιάνων
-

στο ύψος των 15,00€, για κάθε παροχή ύδρευσης, ανά έτος, για τις Τοπικές Κοινότητες
Μαραθόπολης, Καλού Νερού & Κοπανακίου

2.Την απαλλαγή από το Πολιτιστικό τέλος όλων των υπολοίπων Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών και
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περιοχών του Δήμου Τριφυλίας που υπάρχουν παροχές ύδρευσης,
3.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν Δημόσιες Υπηρεσίες,
4.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των πολύτεκνων οικογενειών,
5.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των τρίτεκνων οικογενειών,
6.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των μονογονεικών οικογενειών,
7.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των ατόμων με αναπηρία ίση ή και άνω του 67%,
8.Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν ποιμνιοστάσια –
χοιροστάσια και χώρους σταυλισμού ζώων.
9.Η είσπραξη του πολιτιστικού τέλους να γίνεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και το ετήσιο
ποσό του τέλους να μοιράζεται ανάλογα με τα τρίμηνα ή τετράμηνα χρέωσης, της κάθε Δ.Κ. και Τ.Κ.
10.Η αναπροσαρμογή – επιβολή του πολιτιστικού τέλους να γίνει από το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο (
ανάλογα με την έκδοση του λογαριασμού ) του έτους 2018.
11.Εξουσιοδοτείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) του Δήμου
Τριφυλίας για την είσπραξη του πολιτιστικού τέλους, καθώς και την απαλλαγή των παροχών,
σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας,
12.Η Δ.Ε.Υ.Α.Τ. έχει την υποχρέωση να αποδίδει το εισπραχθέν πολιτιστικό τέλος στο Δήμο
Τριφυλίας. Η απόδοση θα γίνεται για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.
13.Ως κριτήρια για τις απαλλαγές των ανωτέρω παροχών ορίζονται αυτά τα οποία έχουν καθοριστεί
με την αριθ. 336/2017 Α.Δ.Σ. Τριφυλίας (σχετικά με την απαλλαγή των Δημοτικών τελών), ήτοι :

Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:

- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για
οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 25.000,00€
Σύμφωνα με το άρθρο 6 το Ν. 3454/2006 τα ανωτέρω αναφέρονται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή
νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες
σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει
το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου
Τριφυλίας, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαιώσεις σπουδών
• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία .
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
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• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ
νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100%
του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:

- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για
οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 τα ανωτέρω αναφέρονται σε γονέα ή γονείς που έχουν τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό
τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος
της ηλικίας τους.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.ΑΤ. του Δήμου
Τριφυλίας, τα εξής
δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Βεβαιώσεις σπουδών
• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ
νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100%
του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για
οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 15.000,00€
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση
χηρείας ή διαζευγμένων εφόσον έχουν την επιμέλεια των τέκνων 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.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου
Τριφυλίας, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Δικαστική απόφαση
• Βεβαιώσεις σπουδών
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• Βεβαίωση στρατιωτικής θητείας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ
νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100%
του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Δ. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΗ ή ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%:

- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, για την κύρια κατοικία, για
οικογένειες με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα μέχρι και 20.000,00€
Τα ανωτέρω αναφέρονται σε ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με
απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου
Τριφυλίας, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
• Απόφαση υγειονομικής επιτροπής με το ποσοστό αναπηρίας και το χρόνο ισχύς
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Τελευταίο Ε1 και Εκκαθαριστικό
• Αντίγραφο πρόσφατου λογ/σμου της ΔΕΗ για την κύρια κατοικία.
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας της κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ
νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100%
του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την απαλλαγή.
Ε. ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ-ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΑ:

- Πλήρη Απαλλαγή (100%) από τη χρέωση του πολιτιστικού τέλους, των ποιμνιοστασίων - χοιροστασίων
και χώρων σταυλισμού ζώων.
Η χρήση του ακινήτου ως χώρος σταυλισμού ζώων, ποιμνιοστασίου ή χοιροστασίου θα βεβαιώνεται από
την αρμόδια τριμελή επιτροπή του Δήμου, η οποία αποτελείται από έναν γεωπόνο, ένα μηχανικό και τον
εκάστοτε πρόεδρο της τοπικής κοινότητας.
Προκειμένου να τύχουν την ανωτέρω απαλλαγή θα πρέπει να προσκομισθούν στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου
Τριφυλίας, τα εξής δικαιολογητικά:
• Αίτηση
• Αντίγραφο αίτησης-δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών από την οποία
θα προκύπτει η χρήση του ακινήτου ως ποιμνιοστάσιο ή χοιροστάσιο
• Βεβαίωση επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας
• Φωτοτυπία ταυτότητας
• Αντίγραφο Μισθωτηρίου εάν το ακίνητο είναι μισθωμένο ή Ε9 σε περίπτωση ιδιοκτησίας του ακινήτου
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• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου ότι θα ενημερώσει τον Δήμο σε περίπτωση αλλαγής χρήσης του
ακινήτου
• Υπεύθυνη Δήλωση του υπόχρεου στην οποία θα δηλώνει ότι τον Ιανουάριο κάθε έτους θα προσκομίζει εκ
νέου τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Σε διαφορετική περίπτωση θα γίνεται επαναφορά της χρέωσης στο 100%
του τέλους.
• Οποιοδήποτε άλλα δικαιολογητικά που κρίνει σκόπιμο η υπηρεσία για την μείωση.
Μειοψηφούντων των κ. Ανδρινόπουλου-Κουτσούλη-Στεργιόπουλου-ΚουτρουμπήΜαραβελή-Τσούλου- Κουκούμη οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ
H Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 2/2018
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Κυπαρισσία 29-01-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΛΑΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

