
              

              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ  ΣΥΡΟΥ -
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από  το  7ο Πρακτικό  της  συνεδρίασης  την  19/9/2022  του Συμβουλίου της Κοινότητας  Άνω Σύρου  του
Δήμου  Σύρου - Ερμούπολης.

ΑΠΟΦΑΣΗ  
ΜΕ  ΑΡΙΘΜΟ 59/2022

ΘΕΜΑ :  Γνωμοδότηση για μείωση τελών στις ευπαθείς ομάδες.

        Στην Άνω Σύρο του  Δήμου Σύρου – Ερμούπολης  σήμερα την 19η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους
2022 ημέρα  της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 20:00 συνεδρίασε  το συμβούλιο της Κοινότητας σε τακτική
συνεδρίαση, σύμφωνα με την από 11/03/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τ.Α'), η οποία κυρώθηκε με τον
ν.  4682/2020  (ΦΕΚ  76/03.04.2020  τ.Α')  και  σύμφωνα  με  την  υπ'  αριθμ.  40/20930/31.03.2020
(ΑΔΑ6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.  και την Δ1α/ΓΠ.οικ.:44590/30.7.2022 (ΦΕΚ 4088/Β/30.7.2022)
ΚΥΑ   μετά  την  με  Α.Π  17438/13-9-2022 πρόσκληση  του Προέδρου  του  Συμβουλίου Κοινότητας  Άνω
Σύρου σύμφωνα με τα άρθρα 88, 89  και 90 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
του Ν.4555/2018, που  δόθηκε  σε  κάθε  σύμβουλο  χωριστά  και   αφού  υπέγραψαν  αποδεικτικό
παραλαβής.  Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία,  δεδομένου  ότι  επί  συνόλου  7  μελών
βρέθηκαν παρόντα  5 μέλη  όπως  φαίνεται  παρακάτω:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Πέτρος Ραουζαίος (Πρόεδρος)                                 Γεώργιος Βασάλος
2. Αγνή Φρέρη                     Αννα Ρούσσου
3. Αννα Μαρία Βακονδίου
4. Πέτρος Καρβώνης
5. Αντώνιος Ρηγούτσος

 

           Στην συνεδρίαση ήταν παρών και ο υπάλληλος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, Πέτρος Ρούσσος,
για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε  το Σώμα ότι με το 16405/1.9.2022 έγγραφό της, η Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών   ζητά  τη  γνώμη  για  τη  μείωση  των  δημοτικών  φόρων  ή  τελών  στις  ευπαθείς  ομάδες
προκειμένου  να εισηγηθούμε σχετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτείνω την μείωση κατά 50% των των
δημοτικών φόρων ή τελών σε όλες τις ευπαθείς ομάδες και την πλήρη απαλλαγή των απόρων”
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Το  Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις

διατάξεις του Ν.4555/2018 και

1. Την εισήγηση του Προέδρου του Συμβουλίου, το σχετικό έγγραφο της Δνσης Οικονομικών Υπηρεσιών

2.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης.

3.Τη γενόμενη ψηφοφορία κατά την οποία όλοι οι Κοινοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν θετικά στην πρόταση

του Προέδρου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
 
συμφωνεί στη μείωση των δημοτικών φόρων ή τελών στις ευπαθείς ομάδες και εισηγείται στο Δημοτικό

Συμβούλιο τη λήψη σχετικής απόφασης ως εξής:

Στην  υπό  κατάρτιση  απόφαση  καθορισμού  των  των  δημοτικών  φόρων  ή  τελών για  το  έτος  2023

προτείνεται “η μείωση  των δημοτικών φόρων ή τελών  σε ποσοστό πενήντα  τοις εκατό  (50%) επί των

αναλογούντων  συντελεστών  για    τα  άτομα  με  αναπηρίες,  τους  τρίτεκνους,  τους  πολύτεκνους,  τις

μονογονεικές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους,  όπως η ιδιότητά τους αυτή  οριοθετείται   από

την  κείμενη  νομοθεσία,  καθώς  και  τους  δικαιούχους  του  πρώτου  κεφαλαίου  του  Ν.4320/2015,  όπως

εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου.

Ειδικά για τους απόρους  προτείνεται η απαλλαγή από τους δημοτικούς φόρους ή τέλη.

  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ, 20/9/2022

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Πέτρος Ραουζαίος
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Ο Πρόεδρος 

Πέτρος Ραουζαίος

  Τα Μέλη

Αγνή Φρέρη

Αννα Μαρία Βακονδίου

Πέτρος Καρβώνης

Αντώνιος Ρηγούτσος


