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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ Άστρος 11 Αυγούστου 2020 

  

220 01 - ΑΣΤΡΟΣ  
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Πληρ.: Τερζάκης Γεώργιος   
 Τηλ.: 2755360133 

Fax : 2755360179 
e-mail: dsbkyn@gmail.com 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το Πρακτικό Συνεδρίασης με αριθμό 19/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου  
του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας 

 
Στο Άστρος και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου 2020 και ώρα 19:30, 
συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση «με τηλεδιάσκεψη» το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Βόρειας Κυνουρίας ύστερα από την πρόσκληση με αριθμό 10148/07-08-2020 του Προέδρου 
του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία γνωστοποιήθηκε σε καθέναν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» 
(ΦΕΚ 55/Α/2020) και των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 43 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 
και άλλες κατεπείγουσες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 75/Α/2020).  
Στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά 
(27) Δημοτικών Συμβούλων, συμμετείχαν δέκα επτά (17) Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 

 
Α/Α Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής  Πρόεδρος Δ.Σ Δαλιάνης Ιωάννης 
 

Μέλος Δ.Σ. (συνδέθηκε 
στην προ ημερησίας συζήτηση) 
 

2) Πετράκης Βασίλειος  Γραμματέας Δ.Σ. Βλάχος Χρήστος  Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
3) Κατσής Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ. Αναγνωστάκου/Χατζηγιάννη 

Χριστίνα 
Μέλος Δ.Σ. 

4) Καμπύλης Ιωάννης  Μέλος Δ.Σ. Κορδονούρη Μεταξία  Μέλος Δ.Σ. 
5) Σαμαρτζής Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Γκαύρος Δημήτριος  Μέλος Δ.Σ 

6) Μπάρλα Αρετή- Μαρία  Μέλος Δ.Σ. Λυτρίβης Γεώργιος  Μέλος Δ.Σ. 
7) Αρφάνης Αλέξιος  Μέλος Δ.Σ. Σαβούρδος Πέτρος  Μέλος Δ.Σ. 
8) Γαρδικιώτης Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Χονδρολέος Ιωάννης Μέλος Δ.Σ 
9) Καμπύλης Κωνσταντίνος  Μέλος Δ.Σ. Τσιούλος Σπυρίδων  Μέλος Δ.Σ (συνδέθηκε στο 

1ο θέμα) 

10) Κλεώπας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. Αλουπογιάννη-Φούφα Γεωργία Μέλος Δ.Σ. 
 

11) Καμπουρολιάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.  
12) Μαντάς Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ. 
13) Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος Μέλος Δ.Σ. 

14) Τσιώρος Κωνσταντίνος Μέλος Δ.Σ. 
15) Παινέσης Γρηγόριος Μέλος Δ.Σ. 
16) Κολοστούμπης Παναγιώτης Μέλος Δ.Σ.  
17) Τετώρος Βασίλειος Μέλος Δ.Σ. 
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Στη συνεδρίαση αυτή είχε κληθεί νόμιμα και συμμετείχε, ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας κ. 
Καμπύλης Γεώργιος. 
Τα πρακτικά και όλη η διαδικασία της συνεδρίασης αυτής, τηρήθηκαν από τον ειδικό γραμματέα 
του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Ν. Τερζάκη. 
 
Στο παρόν απόσπασμα περιλαμβάνονται οι διάλογοι που έγιναν κατά τη διάρκεια συζήτησης    
του θέματος αυτού - οι οποίοι είναι προϊόν απομαγνητοφώνησης – και οι οποίοι έχουν υποστεί 
μερική επεξεργασία (φιλολογική επιμέλεια), χωρίς να αλλοιώνεται η ουσία και το σκεπτικό τους. 

 
Αριθμός Αποφάσεως : 127/2020 

 
ΘΕΜΑ : Τροποποίηση της απόφασης με αριθμό 187/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βόρειας Κυνουρίας, σχετικά με τη μείωση  δημοτικών τελών για απόρους, άτομα με 
αναπηρία και πολύτεκνους (άρθρο 202 παρ. 3 του Ν-3463/06). 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφερόμενος στο πρώτο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης, έδωσε το λόγο στον εισηγητή κ. Καμπύλη Ιωάννη – Αντιδήμαρχο Βόρειας Κυνουρίας 
– ο οποίος είπε τα παρακάτω : 
Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, κατέθεσε την παρακάτω εισήγηση για το 
θέμα αυτό : 
Με την υπ’ αριθμό 187/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί, 
τροποποιηθεί και ισχύει, αποφασίστηκε η μείωση δημοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας 
σε ποσοστό 50% για τους απόρους και τα άτομα με αναπηρίες με ποσοστό 67% και άνω, σε 
ποσοστό 30% για πολύτεκνους και για τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους 
μακροχρόνια ανέργους,  σε ποσοστό 50% για τις οικογένειες που έχουν στην φροντίδα τους 
άτομα με αναπηρία  και τους δικαιούχους του Κ.Ε.Α.   
Σύμφωνα με το άρθρο 4ο «Κανόνες και προϋποθέσεις» της υπ’ αριθμό 187/2009 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου, απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε τα άτομα που ανήκουν στις 
ανωτέρω κατηγορίες, να τύχουν αυτής της ευνοϊκής ρύθμισης πρέπει : 
 Να είναι δημότες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Απαιτείται πιστοποιητικό γεννήσεως ή 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου μας, το οποίο θα αναζητείται αυτεπάγγελτα.  
 Να έχουν στο όνομά τους άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, προκειμένου 

να τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους. Απαιτείται βεβαίωση του Δήμου ή 
αντίγραφο σχετικής αδείας , που αναζητείται αυτεπάγγελτα. 

 Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους, προκειμένου να τύχουν της μείωσης 
του αντίστοιχου τέλους. Απαιτείται αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ. 

 Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 22.000 €. Το ανωτέρω ποσό 
προσαυξάνεται κατά 2.000 € για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. 
Απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους, το οποίο 
προσκομίζεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης που αναζητείται αυτεπαγγέλτως.  

 Η μείωση των τελών αφορά την πρώτη κατοικία του δικαιούχου. Για την τήρηση του 
παρόντος όρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου , με την οποία θα 
δηλώνει ότι ζητάει να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσης μόνο για την 
πρώτη του κατοικία.  

Προτείνουμε την τροποποίηση του 4ου άρθρου «Κανόνες και προϋποθέσεις» της υπ’ αριθμό  
187/2009 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  ως ακολούθως : 
 Από «Να είναι δημότες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Απαιτείται πιστοποιητικό 

γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης του Δήμου μας, το οποίο θα αναζητείται 
αυτεπάγγελτα», σε «Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Απαιτείται 
βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου μας».  
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 Διαγράφεται «Να έχουν στο όνομά τους άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους. Απαιτείται 
βεβαίωση του Δήμου ή αντίγραφο σχετικής αδείας, που αναζητείται αυτεπάγγελτα». 

 Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους, προκειμένου να τύχουν της μείωσης 
του αντίστοιχου τέλους. Απαιτείται αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ. 

 Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 22.000€. Το ανωτέρω ποσό 
προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Απαιτείται 
αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου έτους, το οποίο 
προσκομίζεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης που αναζητείται αυτεπαγγέλτως.  

 Από «Η μείωση των τελών αφορά την πρώτη κατοικία του δικαιούχου. Για την τήρηση 
του παρόντος όρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα 
δηλώνει ότι ζητάει να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσης μόνο για την 
πρώτη του κατοικία. Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους, προκειμένου να 
τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους», σε «Η μείωση των δημοτικών τελών  
αφορά την πρώτη κατοικία  του δικαιούχου ή τη μισθωμένη κατοικία του ή την 
παραχωρημένη κατοικία. Για την τήρηση του παρόντος όρου απαιτείται υπεύθυνη 
δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία θα δηλώνει ότι ζητάει να ενταχθεί στις 
ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσης μόνο για την πρώτη του κατοικία ή τη μισθωμένη 
κατοικία του ή την παραχωρημένη κατοικία. Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά 
τους, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους».   

Κατά τα λοιπά ισχύει η 187/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Καμπύλης Ιωάννης: Με την απόφαση 187/2009 έχουν καθοριστεί οι προϋποθέσεις και οι 
ευνοϊκές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα άτομα με ειδικές ανάγκες σε φόρους, τέλη και δικαιώματα 
που προκύπτουν από το Δήμο μας. Στην πρώτη παράγραφο της απόφασης αυτής αναφέρεται 
να είναι δημότες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Επειδή όμως προέκυψαν κάποια αιτήματα 
ανθρώπων που βρίσκονται στο Δήμο μας, δραστηριοποιούνται και μένουν αποδεδειγμένα 
μόνιμα στο Δήμο μας και αποκλείστηκαν, προτείνουμε την τροποποίηση της απόφασης αυτής 
όσον αφορά το πρώτο άρθρο και αντί να γράφει να είναι δημότες του Δήμου Βόρειας 
Κυνουρίας, να αναφέρει ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας. 
 Όσον αφορά τις άλλες προϋποθέσεις που αναφέρει, ισχύουν όπως και οι τροποποιήσεις που 
έχουν προηγηθεί με άλλες αποφάσεις. Αυτή είναι η εισήγηση και είμαι στην διάθεσή σας για 
τυχόν ερωτήσεις.  
Μαντάς Παναγιώτης: Δεν έχω αντίρρηση με το θέμα, όπως το έθεσε ο κύριος Καμπύλης πριν 
από λίγο. Θέλω να προσθέσω ότι κατά την άποψή μου πρέπει στο αποφασιστικό να 
αποσαφηνίζεται ότι η 187/2009 έχει τροποποιηθεί τρεις φορές, με τρεις προσθήκες, με 
αποφάσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές, αποφάσεις οι οποίες προσέθεσαν δυνητικούς 
δικαιούχους της μείωσης των δημοτικών τελών. Και αυτοί οι δικαιούχοι, επιπλέον της 2009 
είναι οι μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες που έχουν υπό την επιτήρησή τους άτομα με 
ειδικές ανάγκες, καθώς και οι δικαιούχοι του  Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Και αυτό 
το λέω για κάποιο πολύ συγκεκριμένο λόγο. Βλέπω στο εισηγητικό σημείωμα που έχει στείλει 
η Υπηρεσία πως αναφέρεται ως όρος το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 22.000€ 
και αυτό να προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας. Αυτό 
προφανώς αφορά μόνο τους δικαιούχους αυτής της μείωσης των δημοτικών τελών και όχι 
όλους. Πρέπει αυτό να αποσαφηνίζεται στο αποφασιστικό, γιατί σε περίπτωση που αναφέρεται 
σε όλους τους κατοίκους και είναι ένας τρόπος απόδειξης της απορίας, τότε αλλάζει άρδην όλα 
τα δεδομένα της συγκεκριμένης απόφασης. 
Λίγο προσοχή στο πως θα γραφτεί αυτή η απόφαση λοιπόν και συγκεκριμένα να αναφέρονται 
οι 11/2019,  141/2019,  56/2017 αποφάσεις, όπως επίσης και να ξεκαθαρίζεται ότι η απόδειξη 
της απορίας είναι η απόδειξη της ένταξης στο κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όπως είχαμε 
αποφασίσει στην απόφαση του 2019.  
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Δήμαρχος: Όπως ανέφερε και ο κύριος Αντιδήμαρχος, τροποποιούμε την απόφαση του 2009 
κατά το σκέλος που αναφέρθηκε. Κατά τα λοιπά συμφωνώ, ισχύουν όλες οι αποφάσεις, όπως 
έχουν ληφθεί διαχρονικά και κάποια στιγμή στόχος μας είναι να συγκεντρώσουμε όλες αυτές 
τις αποφάσεις και να ξέρει ο κάθε πολίτης τι δικαιούται και ποια είναι τα κριτήρια,  προκειμένου 
να τύχει μείωσης των δημοτικών τελών. Συμφωνώ λοιπόν να αναφερθεί στο αποφασιστικό ότι 
ισχύουν όλες οι προηγούμενες τροποποιήσεις.  
Κολοστούμπης Παναγιώτης : συμφωνούμε 
Τετώρος Βασίλειος: Για να είναι μόνιμος κάτοικος απ’ ότι ξέρω, πρέπει να είναι τουλάχιστον 
μια διετία στο Δήμο. Έναν εργαζόμενο που θα έρθει με την οικογένεια του, τον αποκλείουμε 
για δυο χρόνια από την μείωση των τελών. Δεν θα έπρεπε να έχουν και αυτοί δικαίωμα να 
παίρνουν αυτή την μείωση; 
Καμπύλης Ιωάννης: Η μόνιμη κατοικία θα πρέπει να αποδεικνύεται από την διετία 
οπωσδήποτε και από την φορολογική τους δήλωση. Κάποιος που διαμένει για λίγο χρονικό 
διάστημα, αν θέλει και επιθυμεί να αποκτήσει την μόνιμη κατοικία πρέπει να κάνει αυτές τις 
ενέργειες.  
Τετώρος Βασίλειος:  Απλώς αποκλείουμε κάποιον που δεν έχει συμπληρώσει την διετία.  
Καμπύλης Ιωάννης: Πάμε να το διορθώσουμε ώστε να μπορέσουμε κάποιους ανθρώπους 
που δραστηριοποιούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα στο Δήμο μας να τους εξυπηρετήσουμε. 
Αν κάποιοι αποκτήσουν πέραν της διετίας την μόνιμη κατοικία, θα ωφεληθούν και αυτοί.  
Μαντάς Παναγιώτης: Κύριε Πρόεδρε να επαναφέρω ένα ερώτημα που δεν απαντήθηκε. 
Αναφέρεται στην εισήγηση : «Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 
22.000€. Το ανωτέρω ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος της 
οικογένειας». Αυτό σημαίνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της Βόρειας Κυνουρίας με συνολικό ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα 22.000€, συν 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος, είναι δικαιούχοι 
της μείωσης και πόσης μείωσης; Πρέπει να αποσαφηνιστεί, γιατί όπως είναι γραμμένο στο 
εισηγητικό, δεν φαίνεται ότι αναφέρεται μόνο στους δυνητικά ωφελούμενους.  
Καμπύλης Ιωάννης: Στην εισήγηση αναφέρεται ότι το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι 
μέχρι 22.000€. 
Μαντάς Παναγιώτης: Όποιος έχει μέχρι 22.000€ εισόδημα δικαιούται μείωση; 
Καμπύλης Ιωάννης: Όσοι είναι ωφελούμενοι.  
Μαντάς Παναγιώτης: Πρέπει να γραφτεί αυτό στο αποφασιστικό. Να ξεκαθαριστεί.  
Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής : Βεβαίως, θα συμπληρωθεί.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση,  

 
αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ τα παρακάτω : 

 
1. Τροποποιεί το άρθρο 4 «Κανόνες και προϋποθέσεις», της υπ’ αριθμό 187/2009 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας Κυνουρίας, όπως παρακάτω : 
 Από «Να είναι δημότες του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. Απαιτείται πιστοποιητικό 

γεννήσεως ή οικογενειακής κατάστασης του Δήμου μας, το οποίο θα αναζητείται 
αυτεπάγγελτα», σε «Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 
Απαιτείται βεβαίωση μονίμου κατοικίας του Δήμου μας».  

 Διαγράφεται «Να έχουν στο όνομά τους άδεια σύνδεσης με το δημοτικό δίκτυο 
ύδρευσης, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους. 
Απαιτείται βεβαίωση του Δήμου ή αντίγραφο σχετικής αδείας, που αναζητείται 
αυτεπάγγελτα». 

 Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους, προκειμένου να τύχουν της 
μείωσης του αντίστοιχου τέλους. Απαιτείται αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού 
ΔΕΗ. 

 Το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα να είναι μέχρι 22.000€. Το ανωτέρω 
ποσό προσαυξάνεται κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος της 
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οικογένειας. Απαιτείται αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 
προηγούμενου έτους, το οποίο προσκομίζεται με ευθύνη του ενδιαφερόμενου και 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που αναζητείται αυτεπαγγέλτως.  

 Από «Η μείωση των τελών αφορά την πρώτη κατοικία του δικαιούχου. Για την 
τήρηση του παρόντος όρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, 
με την οποία θα δηλώνει ότι ζητάει να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της 
παρούσης μόνο για την πρώτη του κατοικία. Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο 
όνομά τους, προκειμένου να τύχουν της μείωσης του αντίστοιχου τέλους», σε «Η 
μείωση των δημοτικών τελών  αφορά την πρώτη κατοικία  του δικαιούχου ή τη 
μισθωμένη κατοικία του ή την παραχωρημένη κατοικία. Για την τήρηση του 
παρόντος όρου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, με την οποία 
θα δηλώνει ότι ζητάει να ενταχθεί στις ευνοϊκές ρυθμίσεις της παρούσης μόνο για 
την πρώτη του κατοικία ή τη μισθωμένη κατοικία του ή την παραχωρημένη 
κατοικία. Να έχουν λογαριασμό της ΔΕΗ στο όνομά τους, προκειμένου να τύχουν 
της μείωσης του αντίστοιχου τέλους».   

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 187/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόρειας 
Κυνουρίας, όπως αυτή έχει διορθωθεί - τροποποιηθεί – συμπληρωθεί με τις υπ’ αριθμό 
206/2009, 56/2017, 141/2017 και 11/2019 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
Βόρειας Κυνουρίας. 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 127/2020 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος  

του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
 

Πλακοκέφαλος Θεμιστοκλής 
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