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ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ 
ΓΗΜΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ                                                                                             
ΓΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ                                                                                                                                              
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ:  224 / 2022 
 

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 24εο (ηαθηηθήο)  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, έηνπο 2022 

 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο κεηώζεωλ θαη απαιιαγώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη  
θωηηζκνύ θαη δεκνηηθνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελωλ ρώξωλ γηα  
εηδηθέο θνηλωληθέο θαηεγνξίεο από 1-1-2023 

 
ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 

18:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε 
ζεηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει.δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ζην 
Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 26153 / 2-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ  Ν. 4954/22 
άξζξν 78 (ΦΔΚ 136/Α/9-7-22), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα  
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Ν. 
3852/2010     

 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  είθνζη πέληε (25) κέιε θαη απόληα ηα δέθα έμη (16) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1) ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

(Πξόεδξνο Γ..) 
1.  ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 

2) ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2. ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ 

3) ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3. ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 

4) ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4. ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

5) ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5. ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 

6) ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

7) ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

8) ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

9) ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ 9. ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

10) ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 10.ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
11) ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

11.ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ 

12) ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ 12. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ 

13) ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 13. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ 

14) ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ 

15) ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 15. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

16) ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 16. ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

17) ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

18) ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ  

19) ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ  



20) ΝΙΚΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ  

21) ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ  

22) ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

23) ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

24) ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ 

25) ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

Σηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κσλ/λνο Γξόζνο,  θαη ε 
Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγύξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 
Τα εθηόο εκεξ.δηάηαμεο ζέκαηα, ζπδεηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο. 
Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ δύν (2) ζεκάησλ εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ: 
νη Γ.Σ. ηεο παξάηαμεο “ Πόιε Αιιειεγγύεο θαη Δεκηνπξγίαο “  ε  θ  Παπαλαγησηάθε Μαξία , ε θ. 

Καξθαιέηζε Γεληέθνπ Παλαγηώηα,  ν θ. Κνπηειηέξεο Ησάλλεο, 
νη Γ.Σ. ηεο παξάηαμεο “ Αιιειεγγύε ε Δύλακή καο” ν θ. Παηζνύξαο Νηθόιανο , ν θ  Καιαξάο 
Παλαγηώηεο ,  ν θ Γεκεηξόπνπινο Αλδξέαο θαη 

νη Γ.Σ. ηεο παξάηαμεο ““Λατθή πζπείξσζε” ν θ. Σθνιαξίθνο Θεόδσξνο, ν θ. Βαξιάο Γηώξγνο, ν θ. 
Καξαβίδαο Μηηραήι , ε θ.Εάραξε Βαζηιηθή , θαη 

ν  Γ.Σ ηεο παξάηαμεο  “Ννηάδνκαη ” θ Νηθεηόπνπινο Σηαύξνο θαη 
ε Γ.Σ ηεο παξάηαμεο “Αλππόηαθηε Πόιε” θ. Νίθα  Γεσξγία 

 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 24εο  (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ 
3νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά: 

Καζνξηζκόο κεηώζεωλ θαη απαιιαγώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ θαη 
δεκνηηθνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελωλ ρώξωλ γηα εηδηθέο θνηλωληθέο θαηεγνξίεο, 
από 1-1-2023. 

 
 

 Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ηε κε αξ. 432/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλαγξάθεη ηα εμήο (ζρεηηθή θαη ε αλάινγε εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κε 
αξ. Πξση.  24541 / 15-11-2022) : 
 

  Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 202 παξ.3 ηνπ Ν.3463/06, κε απόθαζε ηνπ 
Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνύ ησλ 
κειώλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθώλ θόξσλ ή ηειώλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηό 
(50%), ή ε απαιιαγή από απηνύο γηα ηνπο απόξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο θαη 
πνιύηεθλνπο-ηξίηεθλνπο, όπσο ε ηδηόηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία. 

 Σύκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ Ν.4623/19: 
"Ο θαηά ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 νξηζκόο θόξσλ, ηειώλ, 
δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο θαη ηηο ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη από ηνπο 
επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ''. 
 
 Γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα: 
 Με ηελ κε αξηζκό 273/2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ απνθαζίζηεθαλ 
ηα εμήο: 
 Εγθξίζεθεε κείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη 
ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην 2022, ησλ παξαθάησ θαηεγνξηώλ 
δεκνηώλ καο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνύλ νηθνλνκηθά, κε ηελ εθαξκνγή κέηξσλ 
θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Γήκν καο σο εμήο: 
 



 «Μείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο ,ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνπ 
δεκνηηθνύ θόξνπ ζηελ παξνρή πνπ ειεθηξνδνηεί ηελ πξώηε θαη θύξηα θαηνηθία, ε 
νπνία παξνρή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 η.κ. σο εμήο :  
 
 α.  Γηα πνιύηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό  θνξνινγεηέν  εηζόδεκα  κέρξη 20.000 €  (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) πξνζαπμεκέλν θαηά 2.000 €  γηα ην θάζε παηδί.  - ΜΕΙΩΗ  50%  
 
 β.Γηα ηξίηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα κέρξη 18.000 € (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) – ΜΕΙΩΗ 50%.  

 
 
 γ1. Γηα άηνκα κε αλαπεξία 80% θαη άλσ κε νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα 
κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ 3 άξζξν 
202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα κέρξη 18.000€ (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ 
3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18)  ΜΕΙΩΗ 50%. 
 γ2.Γηα άηνκα κε αλαπεξία από 67% έσο 79% κε θνξνινγεηέν νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ 
παξ 3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) – ΜΕΙΩΗ 50%. 
 
 δ. Γηα πνιύηεθλνπο θαη ηξίηεθλνπο κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα 
κε αλαπεξία 80% θαη άλσ, ρσξίο όξηα ζηα ηεηξαγσληθά ηνπ αθηλήηνπ θαη αλεμαξηήησο 
νξίσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ. 
 
 ε. Καηάξγεζε ηεο θαηεγνξίαο ε - άπνξνη δεκόηεο – εκπεξηέρνληαη ζηελ 
θαηεγνξία δ(άηνκα κε ρακειό νηθνγελεηαθό θαη αηνκηθό εηζόδεκα), νπόηε δελ ρξεηάδεηαη λ’ 
αλαθέξεηαη , θαζόηη έρεη θαηαξγεζεί ην βηβιηάξην απνξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή 
αδπλακία ραξαθηεξίδεηαη κόλν κε νηθνλνκηθνύο όξνπο. 
 
 ζη.Γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεοκε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 12.000 € - 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 18.000€ - ΜΕΙΩΗ 50%. 
 
 δ. Γηα άηνκα κε ρακειό νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 8.000 €  θαη 
αηνκηθό έσο 6.000 € πξνζαπμαλόκελν 20% γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν ή πξνζηαηεπόκελν 
κέινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ) – ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ.  
 
 Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ε απαιιαγή ή ε κείσζε ησλ ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ αθνξά ηελ πξώηε θαη 
θύξηα θαηνηθία.  
 
 Όζνη αλήθνπλ ζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαινύληαη  λα πξνζθνκίζνπλ 
ζην Γήκν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά από 2/1/2021 έσο 28/2/2021 γηα λα έρνπλ ηελ 
κεγίζηε ρξνληθή κείσζε ή απαιιαγή δειαδή κέρξη 28/2/2022. 
 Οη ελδηαθεξόκελνη έρνπλ δηθαίσκα θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ 
θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο, νπόηε ε δηεθπεξαίσζε ηνπο ζα γίλεηαη ζηαδηαθά, αιιά ε 
κείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ ζα ηζρύεη θαη πάιη  κέρξη 28/2/2022. 
 



 Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 Γεληθά Δηθαηνινγεηηθά : 

1. Αίηεζε - ππεύζπλε δήισζε (ρνξεγνύληαη από ην Γήκν) 

2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (2 όςεηο)  

3. Αληίγξαθν θαη ησλ 2 όςεσλ πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ παξόρνπ ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (πρ. ΓΔΖ)  ζην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ/ηεο ζπδύγνπ, αιιηώο 

απαηηείηαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΔΖ. Γελ απαηηείηαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηελ 

πεξίπησζε αλαπεξίαο όπνπ ην ελήιηθν άηνκν κε αλαπεξία θαίλεηαη σο 

θηινμελνύκελν ζηελ νηθία γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε κείσζε ή απαιιαγή ηειώλ θαη 

θόξσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε αλήιηθνπ κε αλαπεξία ζα πξέπεη ν ινγαξηαζκόο ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα είλαη ζην όλνκα ηνπ/ηεο αζθνύληνο/ζεο ηεο γνληθήο 

κέξηκλαο (ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή δηαδπγίνπ πξνζθνκίδνληαη ζρεηηθέο 

απνθάζεηο).    

4. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

5. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θαη Δ1 ηειεπηαίνπ έηνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ, όπσο θαη 

ησλ ζπγθαηνηθνύλησλ ή θηινμελνύκελσλ ελήιηθσλ κειώλ  

 

 

 Δηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπησζε: 

1. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηεο θαηνηθίαο αλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ελνηθηαζηήο ηνπ 

αθηλήηνπ 

2.   Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο από ΑΣΠΔ 

3.Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ πνπ ζα αλαγξάθεη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ 

θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  ηζρύνο ηνπ. Σε  πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο ζε ηζρύ πνπ έρεη εθδνζεί, από ηηο ηέσο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, κεηαμύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 1/1/2011 (εκεξνκελία 

ζύζηαζεο ησλ ΚΔΠΑ) θαη 1/9/2011 (εκεξνκελία θαηάξγεζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό ζα γίλεηαη δεθηό. 

4. Καηάξγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ απνξίαο από ηελ αξκόδηα αξρή 

 

 

 ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

-  Οη αλαθεξόκελεο κεηώζεηο ή  απαιιαγέο εθαξκόδνληαη κόλν ζηελ θύξηα θαηνηθία όπσο 

θαίλεηαη από ην Δ1. 

-  Πξνϋπόζεζε γηα ηε κείσζε ή ηελ απαιιαγή είλαη λα κελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο ζην δήκν (βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζα αλαδεηεζεί ππεξεζηαθά). 

-  Αλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε αιιαγή κεηά ηελ αίηεζε, ν αηηώλ πξέπεη λα ηελ 

γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζην Τκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, δηαθνξεηηθά ζα θαηαινγηζζεί ζηνλ 

ππόρξεν ην όθεινο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο.   

- Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο 

επηθαηξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο 

ηδηόηεηαο κε βάζε ηελ νπνία  πθίζηαηαη ε κείσζε ή απαιιαγή. 

- Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο  άξρεηαη από 1/1/2022 θαη θαηόπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ. 



-  Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνύκελε 
απόθαζε. 

 
 Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, θαη δεδνκέλνπ όηη δελ ππνβιήζεθαλ 
ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ ππεξεζία καο, παξαθαινύκε θ. Πξόεδξε, όπσο 
εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηελ έγθξηζε γηα κείσζε ή απαιιαγή ησλ Σειώλ Καζαξηόηεηαο 
θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνπ Δεκνηηθνύ Φόξνπγηα ην 2023, ησλ παξαθάησ 
θαηεγνξηώλ δεκνηώλ καο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζεζνύλ νηθνλνκηθά, κε ηελ εθαξκνγή 
κέηξσλ θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην Δήκν καο, σο εμήο: 
 
 Μείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο, ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνπ 
δεκνηηθνύ θόξνπ ζηελ παξνρή πνπ ειεθηξνδνηεί ηελ πξώηε θαη θύξηα θαηνηθία, ε 
νπνία παξνρή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 η.κ. θαη ζα έρεη κεραλνγξαθεζεί από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Δήκνπ (Σκήκα Εζόδσλ)σο εμήο :  
 
 α. Γηα πνιύηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό  θνξνινγεηέν  εηζόδεκα  κέρξη 20.000 €  (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) πξνζαπμεκέλν θαηά 2.000 €  γηα ην θάζε παηδί.  - ΜΕΙΩΗ  50%  
 
 β.Γηα ηξίηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα κέρξη 18.000 € (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) – ΜΕΙΩΗ 50%.  
 
 γ1. Γηα άηνκα κε αλαπεξία 80% θαη άλσ κε νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα 
κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ 3 άξζξν 
202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα κέρξη 18.000€ (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ 
3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18)  ΜΕΙΩΗ 50%. 
 γ2.Γηα άηνκα κε αλαπεξία από 67% έσο 79% κε θνξνινγεηέν νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ 
παξ 3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) – ΜΕΙΩΗ 50%. 
 
 δ. Γηα πνιύηεθλνπο θαη ηξίηεθλνπο κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα 
κε αλαπεξία 80% θαη άλσ, ρσξίο όξηα ζηα ηεηξαγσληθά ηνπ αθηλήηνπ θαη αλεμαξηήησο 
νξίσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ. 
 
 ε.Γηα ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεοκε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 12.000 € - 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 18.000€ - ΜΕΙΩΗ 50%. 
 
 ζη. Γηα άηνκα κε ρακειό νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 8.000 €  
θαη αηνκηθό έσο 6.000 € πξνζαπμαλόκελν 20% γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν ή 
πξνζηαηεπόκελν κέινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ) – ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ.  
 
 Γηα ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ε απαιιαγή ή ε κείσζε ησλ ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ αθνξά ηελ πξώηε θαη 
θύξηα θαηνηθία.  
 



 Όζνη αλήθνπλ ζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαινύληαη  λα πξνζθνκίζνπλ 
ζην Γήκν ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά από 2/1/2023 έσο 28/2/2023, γηα λα έρνπλ ηελ 
κεγίζηε ρξνληθή κείσζε ή απαιιαγή, δειαδή κέρξη 28/2/2024. 
 Ζ ηειηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο είλαη ε 31/7/2023. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ απηώλ ζα γίλεηαη 
ζηαδηαθά, αιιά ε κείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ ζα ηζρύεη θαη πάιη κέρξη 28/2/2024. 
 
Τα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 Γεληθά Δηθαηνινγεηηθά : 

1. Αίηεζε - ππεύζπλε δήισζε (ρνξεγνύληαη από ην Γήκν) 

2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (2 όςεηο)  

3. Αληίγξαθν θαη ησλ 2 όςεσλ πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ παξόρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(πρ. ΓΔΖ)  ζην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ/ηεο ζπδύγνπ, αιιηώο απαηηείηαη 

κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΔΖ. Γελ απαηηείηαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηελ πεξίπησζε 

αλαπεξίαο όπνπ ην ελήιηθν άηνκν κε αλαπεξία θαίλεηαη σο θηινμελνύκελν ζηελ νηθία 

γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε κείσζε ή απαιιαγή ηειώλ θαη θόξσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 

αλήιηθνπ κε αλαπεξία ζα πξέπεη ν ινγαξηαζκόο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα είλαη ζην 

όλνκα ηνπ/ηεο αζθνύληνο/ζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο (ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή 

δηαδπγίνπ πξνζθνκίδνληαη ζρεηηθέο απνθάζεηο).    

4. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

5. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θαη Δ1 ηειεπηαίνπ έηνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ, όπσο θαη ησλ 

ζπγθαηνηθνύλησλ ή θηινμελνύκελσλ ελήιηθσλ κειώλ 

 

 Δηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπησζε: 

1. Σπκθσλεηηθό κίζζσζεο ηεο θαηνηθίαο αλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ελνηθηαζηήο ηνπ 

αθηλήηνπ 

2. Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο από ΑΣΠΔ 

3. Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ πνπ ζα αλαγξάθεη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνύρνπ 

θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  ηζρύνο ηνπ. Σε  πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθνκίζεη 

πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο ζε ηζρύ πνπ έρεη εθδνζεί, από ηηο ηέσο πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, κεηαμύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 1/1/2011 (εκεξνκελία 

ζύζηαζεο ησλ ΚΔΠΑ) θαη 1/9/2011 (εκεξνκελία θαηάξγεζεο ησλ πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ 

πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό ζα γίλεηαη δεθηό. 

4. Καηάξγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  απνξίαο από ηελ αξκόδηα αξρή 

 

ΔΙΕΤΚΡΙΝΙΕΙ 

 

-  ε πεξίπησζε πνπ ε θαηνηθία δελ είλαη κεραλνγξαθεκέλε, ν 

ελδηαθεξόκελνοπξέπεη λα επηθνηλσλήζεη άκεζα κε ην Σκήκα Εζόδσλ ζηα 

ηειέθσλα 213 2023646, 2132023647.   

-   Οη αλαθεξόκελεο κεηώζεηο ή  απαιιαγέο εθαξκόδνληαη κόλν ζηελ θύξηα θαηνηθία όπσο 

θαίλεηαη από ην Δ1. 

-  Πξνϋπόζεζε γηα ηε κείσζε ή ηελ απαιιαγή είλαη λα κελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο ζην δήκν (βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζα αλαδεηεζεί ππεξεζηαθά). 



-  Αλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε αιιαγή κεηά ηελ αίηεζε, ν αηηώλ πξέπεη λα ηελ 

γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζην Τκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, δηαθνξεηηθά ζα θαηαινγηζζεί ζηνλ 

ππόρξεν ην όθεινο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο.   

- Τα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο 

επηθαηξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο 

ηδηόηεηαο κε βάζε ηελ νπνία  πθίζηαηαη ε κείσζε ή απαιιαγή. 

- Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο  άξρεηαη από 1/1/2023 θαη θαηόπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ. 
- Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνύκελε 

απόθαζε. 

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο, πξόηεηλε ζην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή 
Απόθαζε ( 432 / 29-11-2022 ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ  θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 

 
 
     Απνθάζηζε νκόθωλα 

 
 

Δγθξίλεη ζρεηηθάκε ηνλ θαζνξηζκό κεηώζεωλ θαη  απαιιαγώλ  ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο, ειεθηξνθωηηζκνύ θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελωλ 
ρώξωλ, γηα εηδηθέο θνηλωληθέο θαηεγνξίεο, γηα ην έηνο 2023, πξνθεηκέλνπ λα 
βνεζεζνύλ νηθνλνκηθά, ηα εμήο : 

 
Μείωζε ή απαιιαγή ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο, ειεθηξνθωηηζκνύ θαη ηνπ 

δεκνηηθνύ θόξνπ  ζηελ παξνρή πνπ ειεθηξνδνηεί ηελ πξώηε θαη θύξηα θαηνηθία, ε 
νπνία παξνρή δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 100 η.κ. θαη ζα έρεη κεραλνγξαθεζεί από ηελ 
αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Γήκνπ (Σκήκα Δζόδωλ), ωο εμήο :  
 
 α. Γηα πνιύηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό  θνξνινγεηέν  εηζόδεκα  κέρξη 20.000 €  (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) πξνζαπμεκέλν θαηά 2.000 €  γηα ην θάζε παηδί.  - ΜΔΙΩΗ  50%  
 
 β.Γηα ηξίηεθλνπο (κε 2 ηνπιάρηζηνλ αλήιηθα παηδηά ή πξνζηαηεπόκελα κέιε) κε 
νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα κέρξη 18.000 € (ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ 
επηδνκάησλ) – ΜΔΙΩΗ 50%.  
 
 γ1. Γηα άηνκα κε αλαπεξία 80% θαη άλω κε νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα 
κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ παξ 3 
άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 θαη 
ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε 
νηθνγελεηαθό εηζόδεκα κέρξη 18.000€ (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ 
ζύκθσλα κε ηελ παξ 3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 
ηνπ Ν. 4368/16 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18)  ΜΔΙΩΗ 50%. 
 γ2.Γηα άηνκα κε αλαπεξία από 67% έωο 79% κε θνξνινγεηέν νηθνγελεηαθό 
εηζόδεκα κέρξη 12.000 € (κε ζπκπεξηιακβαλόκελσλ ησλ επηδνκάησλ ζύκθσλα κε ηελ 
παξ 3 άξζξν 202 Ν. 3463/06, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/16 
θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 12 ηνπ Ν.4558/18) – ΜΔΙΩΗ 50%. 



 
 δ. Γηα πνιύηεθλνπο θαη ηξίηεθλνπο κε ηνπιάρηζηνλ έλα άηνκν ζηελ νηθνγέλεηα 
κε αλαπεξία 80% θαη άλω, ρσξίο όξηα ζηα ηεηξαγσληθά ηνπ αθηλήηνπ θαη αλεμαξηήησο 
νξίσλ ηνπ νηθνγελεηαθνύ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο, ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ. 
 
 ε.Γηα ηηο κνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεοκε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 12.000 € - 
ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ θαη κε θνξνινγεηέν εηζόδεκα έσο 18.000€ - ΜΔΙΩΗ 50%. 
 
 ζη. Γηα άηνκα κε ρακειό νηθνγελεηαθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα έωο 8.000 €  
θαη αηνκηθό έωο 6.000 € πξνζαπμαλόκελν 20% γηα θάζε αλήιηθν ηέθλν ή 
πξνζηαηεπόκελν κέινο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ καθξνρξόληα αλέξγσλ) – ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ.  
 

 Γηα ηηο παξαπάλω θαηεγνξίεο ε απαιιαγή ή ε κείωζε ηωλ ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθωηηζκνύ θαη ηνπ δεκνηηθνύ θόξνπ αθνξά ηελ πξώηε θαη 
θύξηα θαηνηθία.  
 
 Όζνη αλήθνπλ ζε κία από ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο θαινύληαη  λα πξνζθνκίζνπλ 
ζην Γήκν ηα παξαθάηω δηθαηνινγεηηθά από 2/1/2023 έωο 28/2/2023, γηα λα έρνπλ ηελ 
κεγίζηε ρξνληθή κείσζε ή απαιιαγή, δειαδή κέρξη 28/2/2024. 
 Ζ ηειηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηνπο 
ελδηαθεξόκελνπο είλαη ε 31/7/2023. Ζ δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ απηώλ ζα γίλεηαη 
ζηαδηαθά, αιιά ε κείσζε ή απαιιαγή ησλ ηειώλ ζα ηζρύεη θαη πάιη κέρξη 28/2/2024. 
 
Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη είλαη ηα παξαθάησ: 
 

 Γεληθά Γηθαηνινγεηηθά : 

1. Αίηεζε - ππεύζπλε δήισζε (ρνξεγνύληαη από ην Γήκν) 

2. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο (2 όςεηο)  

3. Αληίγξαθν θαη ησλ 2 όςεσλ πξόζθαηνπ ινγαξηαζκνύ παξόρνπ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

(πρ. ΓΔΖ)  ζην όλνκα ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ/ηεο ζπδύγνπ, αιιηώο απαηηείηαη 

κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηε ΓΔΖ. Γελ απαηηείηαη κεηαβνιή ζηνηρείσλ ζηελ πεξίπησζε 

αλαπεξίαο όπνπ ην ελήιηθν άηνκν κε αλαπεξία θαίλεηαη σο θηινμελνύκελν ζηελ νηθία 

γηα ηελ νπνία δεηείηαη ε κείσζε ή απαιιαγή ηειώλ θαη θόξσλ. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 

αλήιηθνπ κε αλαπεξία ζα πξέπεη ν ινγαξηαζκόο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο λα είλαη ζην 

όλνκα ηνπ/ηεο αζθνύληνο/ζεο ηεο γνληθήο κέξηκλαο (ζε πεξίπησζε δηάζηαζεο ή 

δηαδπγίνπ πξνζθνκίδνληαη ζρεηηθέο απνθάζεηο).    

4. Πξόζθαην πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 

5. Δθθαζαξηζηηθό ζεκείσκα θαη Δ1 ηειεπηαίνπ έηνπο ησλ ελδηαθεξόκελσλ, όπσο θαη ησλ 

ζπγθαηνηθνύλησλ ή θηινμελνύκελσλ ελήιηθσλ κειώλ 

 

 Γηθαηνινγεηηθά αλά πεξίπηωζε: 

1. πκθσλεηηθό κίζζσζεο ηεο θαηνηθίαο αλ ν ελδηαθεξόκελνο είλαη ελνηθηαζηήο ηνπ 

αθηλήηνπ 

2. Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο από ΑΠΔ 

3. Πηζηνπνηεηηθό ΚΔΠΑ πνπ ζα αλαγξάθεη ξεηά ην πνζνζηό ηεο αλαπεξίαο ηνπ 

δηθαηνύρνπ θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα  ηζρύνο ηνπ. ε  πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο ζε ηζρύ πνπ έρεη εθδνζεί, από ηηο ηέσο 

πγεηνλνκηθέο επηηξνπέο πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο, κεηαμύ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 



1/1/2011 (εκεξνκελία ζύζηαζεο ησλ ΚΔΠΑ) θαη 1/9/2011 (εκεξνκελία θαηάξγεζεο ησλ 

πγεηνλνκηθώλ επηηξνπώλ πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό ζα γίλεηαη 

δεθηό. 

4. Καηάξγεζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ  απνξίαο από ηελ αξκόδηα αξρή 

 

ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΙ 

 

-  ε πεξίπηωζε πνπ ε θαηνηθία δελ είλαη κεραλνγξαθεκέλε, ν 

ελδηαθεξόκελνοπξέπεη λα επηθνηλωλήζεη άκεζα κε ην Σκήκα Δζόδωλ ζηα 

ηειέθωλα 213 2023646, 2132023647.   

-   Οη αλαθεξόκελεο κεηώζεηο ή  απαιιαγέο εθαξκόδνληαη κόλν ζηελ θύξηα θαηνηθία όπσο 

θαίλεηαη από ην Δ1. 

-  Πξνϋπόζεζε γηα ηε κείσζε ή ηελ απαιιαγή είλαη λα κελ ππάξρνπλ ιεμηπξόζεζκεο 

νθεηιέο ζην δήκν (βεβαίσζε πεξί κε νθεηιήο ζα αλαδεηεζεί ππεξεζηαθά). 

-  Αλ πξνθύςεη νπνηαδήπνηε αιιαγή κεηά ηελ αίηεζε, ν αηηώλ πξέπεη λα ηελ 

γλσζηνπνηήζεη άκεζα ζην Σκήκα Δζόδσλ ηνπ Γήκνπ, δηαθνξεηηθά ζα θαηαινγηζζεί 

ζηνλ ππόρξεν ην όθεινο ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο κε ηηο λόκηκεο πξνζαπμήζεηο.   

- Σα αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά  ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ζηελ αξρή θάζε έηνπο 

επηθαηξνπνηεκέλα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο 

ηδηόηεηαο κε βάζε ηελ νπνία  πθίζηαηαη ε κείσζε ή απαιιαγή. 

- Ζ ηζρύο ηεο απόθαζεο  άξρεηαη από 1/1/2023 θαη θαηόπηλ ππνβνιήο αίηεζεο ηνπ 

δηθαηνύρνπ. 
-  Από ηελ έλαξμε ηζρύνο ηεο παξνύζεο απόθαζεο θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνύκελε 

απόθαζε. 
 
 

     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.                                  

ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 


