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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 96
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 14/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ για μη
κατοικήσιμα ακίνητα λόγω του σεισμού.
Στη Λάρισα, σήμερα 27η του μηνός Απριλίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.30
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ
συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 18256/23-04-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η
οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 426/13-11-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.
Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2)
Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος
Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9)
Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12)
Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος
Κωνσταντίνος, 16) Δρυστέλλας Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης
Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καραλαριώτου Ειρήνη, 21) Καφφές Θεόδωρος, 22)
Κρίκης Πέτρος, 23) Κυριτσάκας Βάιος, 24) Μαβίδης Δημήτριος, 25) Μαμάκος Αθανάσιος, 26)
Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξυνοπούλου
Ελένη – Μαρίνα, 30) Παναγιώτου Ιωάννης, 31) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 32) Παπαδούλης
Γεώργιος, 33) Παπαποστόλου Δημήτριος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 36)
Σάπκας Παναγιώτης, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 39) Τάχος Δημήτριος,
40) Τερζούδης Χρήστος, 41) Τζατζάκης Φώτιος, 42) Τσακίρης Μιχαήλ και 43) Τσιλιμίγκας
Χρήστος
και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κ.κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2)
Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 3) Λώλος Αχιλλέας, 4) Μόρας Ευάγγελος, 5) Ξηρομερίτης Μάριος
και 6) Παπαπαρίσης Απόστολος.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων
49 παρευρίσκονταν οι 43, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2
του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου
αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του
Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.
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Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούλας Παναγιώτης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα:
Απαλλαγή από ανταποδοτικά δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ για μη κατοικήσιμα ακίνητα
λόγω του σεισμού και αφού έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/20220 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το άρθρο 20 του Ν. 4566/2018
3. Το άρθρο 82 παρ. 7 του Β.Δ. 24/1958
4. Το άριθρο 1 του Ν. 25/1975
5. Το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993
6. Το άρθρο 10 του Ν. 1080/1980
7. Τη με αρ. πρωτ. 18325/23-04-2021 εισήγηση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ.
Αθανασίου Αδαμόπουλου, η οποία έχει ως εξής:
Με απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Λαρισαίων κηρύχθηκε σε
κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου (ΦΕΚ `Β 964/11-03-21).
Αναφέρεται, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου και του
ΓΔΑΕΦΚ περί των τριάντα ακινήτων στο Δήμο Λαρισαίων κρίθηκαν μη κατοικήσιμα.
Οι διατάξεις του αρ. 20 του Ν. 4566/18 (ΦΕΚ-175 Α/8-10-18), οι οποίες προσθέτουν την
παράγραφο 7 στο άρθρο 82 του Β.Δ. 24/20-10-58, ορίζουν ότι: «7.α. Ακίνητα τα οποία βρίσκονται
σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας λόγω σεισμού,
πυρκαγιάς ή πλημμύρας και έχουν αποδεδειγμένα ολοσχερώς καταστραφεί ή υποστεί λειτουργικές
ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα, απαλλάσσονται από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και
φωτισμού του άρθρου 1 του ν. 25/1975, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν.
1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για όσο χρονικό
διάστημα αυτά είναι μη κατοικήσιμα και ως εκ τούτου δεν χρησιμοποιούνται. Για το ίδιο χρονικό
διάστημα, το έλλειμμα που εμφανίζεται στο ισοζύγιο της ανταποδοτικής υπηρεσίας, εξαιτίας της
ανωτέρω απαλλαγής, δύναται να καλύπτεται από κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την
κάλυψη συγκεκριμένης δαπάνης, έσοδα του προϋπολογισμού του οικείου δήμου. β. Οι υπηρεσίες
δόμησης των οικείων δήμων αναζητούν αυτεπαγγέλτως τις εκθέσεις αυτοψίας του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών για τα μη κατοικήσιμα ακίνητα, ενημερώνουν τις δημοτικές υπηρεσίες που
είναι αρμόδιες για την επιβολή και είσπραξη των παραπάνω εσόδων και παρακολουθούν τυχόν
μεταβολές σε ότι αφορά την κατάστασή τους.»
Κατόπιν των ανωτέρω, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει την απαλλαγή από
τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων
και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων που βρίσκονται στο Δήμο Λαρισαίων, τα οποία
έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, λόγω του σεισμού της 3ης
Μαρτίου 2021 και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές
που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει για όσο χρονικό διάστημα τα
ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και κατά συνέπεια δεν χρησιμοποιούνται, κατόπιν αίτησης/δήλωσης
των ιδιοκτητών στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου Λαρισαίων, προσκομίζοντας ένα λογαριασμό
ηλεκτρικού ρεύματος και το Δελτίο Επανελέγχου της ΥΠΥΜΕ-ΓΓΥ-ΓΔΑΕΦΚ.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω ακινήτων, οι
ιδιοκτήτες τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λαρισαίων για
την επιβολή των παραπάνω δημοτικών τελών.
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, το φόρο
ηλεκτροδοτούμενων χώρων και το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας των ακινήτων που βρίσκονται στο
Δήμο Λαρισαίων, τα οποία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας,
λόγω του σεισμού της 3ης Μαρτίου 2021 και έχουν αποδεδειγμένα καταστραφεί ολοσχερώς ή
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υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. Η χορηγούμενη απαλλαγή ισχύει
για όσο χρονικό διάστημα τα ακίνητα είναι μη κατοικήσιμα και κατά συνέπεια δεν
χρησιμοποιούνται, κατόπιν αίτησης/δήλωσης των ιδιοκτητών στην ψηφιακή πλατφόρμα του Δήμου
Λαρισαίων, προσκομίζοντας ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το Δελτίο Επανελέγχου της
ΥΠΥΜΕ-ΓΓΥ-ΓΔΑΕΦΚ.
Επισημαίνεται, ότι σε περίπτωση επαναχρησιμοποίησης των εν λόγω ακινήτων, οι
ιδιοκτήτες τους οφείλουν να υποβάλλουν δήλωση στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λαρισαίων για
την επιβολή των παραπάνω δημοτικών τελών.
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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