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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 143/2015 
  
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για αναπροσαρµογή συντελεστών καθαριότητας και 
φωτισµού. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 29ης /2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 16ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα  ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 12443/11-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος              1.Βούρλος ∆ηµήτριος        
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  2.Κοντόσταυλος Γεώργιος          
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                           3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                            
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Χουδετσανάκη Γαρυφαλιά. 
 
 
Ο Πρόεδρος – ∆ήµαρχος  ο οποίος  εισηγείται το 3o  θέµα  της ηµερήσιας διάταξης, 
θέτει  υπόψη  των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, την εισήγηση του 
Προϊσταµένου ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας Γ. 
Χριστοδουλόπουλου  η οποία έχει ως εξής: 
 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ημερομηνία: 08.10.2015 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                            Aρ. Πρωτ. : 11073 

Δ/ΝΣΗ ΟΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                            

Δ/νση: Κλαζομενών & Βρυούλων 

Ταχ. Κωδ. : 161-22 

Τηλ. : 213-2010765                                                               
 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή Τέλους Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισμού (Ν. 1828/89) για το έτος 2016. 

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ 

Α 171) και του άρθρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιούνται σε ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος.    

Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την 

αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, 

καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές 

υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. (άρθρο 25 παρ.12 1828/89) Η απόφαση αυτή 

κοινοποιείται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους στη ΔΕΗ και ισχύει από 1ης 

του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά 

έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση.  

   Για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών  εφαρμόσθηκε το 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού των δήμων, 26945/31-7-2015 (ΑΔΑΩΔΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) ΚΥΑ 

οικονομικού έτους 2016» όπου αναφέρονται συνοπτικά τα εξής: 

«… Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη-δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών 

υπηρεσιών. 

 Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 

όπως υπηρεσία( ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2016 

θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό 

με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2015. Σε 

περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2015 εκτιμάται ότι δεν θα 

καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του 2015,τότε το ποσό που δεν 

καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους 

των τελών για το έτος 2016, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. 

   Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 

σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

-την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2014 

-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2015, μέχρι το μήνα κατάρτισης 

του σχεδίου του Π/Υ 2016 (δηλ. μέχρι 31/7/2015,. 



-την εκτέλεση του Π/Υ 2014για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ.31/7/2014). 

-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2015,η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2014. 

   Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών 

τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 

α)καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μην 

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα 

τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα 

με τα ανωτέρω στοιχεία. 

β)μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της 

αρχής της ανταποδοτικότητας. 

γ)καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και 

δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.»… 

 

Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2016 και προκειμένου να 

εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να ληφθεί απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή ή μη των σχετικών τελών. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα αιτούμενα στοιχεία με βάση το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΕΣΟΔΑ: 

 
Εκτέλεση Π/Υ 

2014 έως 31-7 

Εκτέλεση Π/Υ 

2015 έως 31-7 
Είσπραξη 2014 

Εκτίμηση 

Είσπραξης 2015 

Τέλος καθ/τας 

& φωτισμού 

(Κωδ.0311) 

1.016.224,60 978.160,02 1.878.557,75 1.772.500,00 

Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

(Κωδ.2111) 

 358.321,00 359.213,72 358.321,00 

ΣΥΝΟΛΟ   2.262.298,94 2.130.821,00 

 

 

Για τον καθορισμό εσόδων του έτους 2015 λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των 

τετραγωνικών μέτρων (m2) που αναφέρονται στο αρχείο της ΔΕΗ ανά συντελεστή 

χρέωσης (οικιακό ή επαγγελματικό) καθώς και οι εισπράξεις κατά το τρέχον έτος. 



Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου τα τετραγωνικά μέτρα που αναλογούν σε 

οικίες ανέρχονται σε 1.334.256m
2 

για τα καταστήματα 189.831 m
2
. 

 

Με την υπ’ αρ. 28/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής οι 

συντελεστές Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν ως εξής: 

 
Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Συνολικά για όλες τις κατοικίες 1.50 ευρώ, 

 
Β' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εργοστάσια, βιομηχανίες, 

μεγάλες βιοτεχνίες, κέντρα διασκέδασης με ορχήστρα , Ναιτ - κλαμπ, καταστήματα 

εμπορίας αυτ/των, καθώς και χώρους ξενοδοχείων και καταστημάτων που 

λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων που διατίθενται για καταστήματα, 

καταστήματα Τραπεζών και τα καταστήματα του βιοτεχνικού κέντρου Σούπερ 

Μάρκετ. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 7,5 ευρώ ανά m
2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για συνεργεία αυτ/των, 

Ηλεκτρολογικά αυτ/των, βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες αυτ/των, φανοποιεία, 

ευθυγραμμίσεις - ζυγοσταθμίσεις φρένα αυτ/των, ανταλλακτικά αυτ/των, 

καταστήματα εμπορίας δικύκλων, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, 

FAST FOOD, ουζερί, καφέ - μπαρ, φαρμακεία, εκθέσεις μεταλλικών επίπλων, γενικά 

επίπλων, εκθέσεις ειδών υγιεινής, χρωματοπωλεία, οικοδομικά υλικά, καφενεία, 

ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κατ/τα πουλερικών, στερεοφωνικά, δίσκοι, γραφεία 

τελετών, σιδηρουργεία, μπουτίκ, κατ/τα νεωτερισμών, ηλεκτρικών ειδών, 

υαλοπωλεία, κρεοπωλεία, κατ/τα πώλησης λαδιού κ.λ.π. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,98 ανά m
2
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για γραφεία φοροτεχνικά, 

γραφεία φωτοτυπικών -φωτοαντιγράφων, χρυσοχοεία, βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες, 

ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία, γραφεία ταξιδίων, ανθοπωλεία, κατ/τα πώλησης υποδημάτων, 

λούστρα επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, βιοτεχνίες μικρές, παντοπωλεία, 

κατ/τα κατεψυγμένων προϊόντων και πρατήρια βενζίνης. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,61 ανά m
2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

Για τους λοιπούς στεγασμένους ή μη χώρους καθώς και τους σταθμούς αυτ/των 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,13 ανά m
2 

 

ΟΙ επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 



1)Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνον κατά τη χειμερινή περίοδο από 1ης 

Οκτωβρίου έως και 31ης Μαΐου κάθε έτους, και 

2)Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνον κατά τη θερινή περίοδο από 1ης Ιουνίου 

έως 30ης Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

 

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκε πλήρης απαλλαγή από τέλη στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 

Α. Πολύτεκνοι-Τρίτεκνοι: Δηλαδή για οικογένειες με τρία (3) και άνω ανήλικα 

τέκνα, ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν ή να υπηρετούν τη στρατιωτική 

τους θητεία, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό, 

εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, 

μικρότερο των 25.000€ 

Β. Α.Μ.Ε.Α.: Για άτομα με  αναπηρία από 67% και άνω και με ετήσιο συνολικό 

οικογενειακό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό μικρότερο των 30.000€ 

Γ. Άποροι:  Για άτομα με προϋποθέσεις απορίας, όπως αυτές ορίζονται από την 

αντίστοιχη  νομοθεσία. 

Δ. Μακροχρόνια άνεργοι: Δηλαδή όσων έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως  πάνω 

από 12μηνο εγγραφής στον ΟΑΕΔ, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανεργία 

τους με ετήσιο πραγματικό εισόδημα μικρότερο των 8.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 

κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος της οικογένειάς τους. 

Ε Μονογονεϊκές οικογένειες: Με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο ανήλικο ή ενήλικο 

μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, με ετήσιο 

συνολικό εισόδημα πραγματικό ή τεκμαρτό μικρότερο των 25.000€. 

 

 Το τμήμα αυτό της απόφασης δεν εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

που έκανε δεκτή «…ΜΟΝΟΝ τη μείωση των δημοτικών τελών για πολύτεκνους, 

ΑΜΕΑ, άπορους και για όσους εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του αρθ. 6 

παρ. 2 του Ν.3454.06.», δηλαδή τη μείωση για αυτές και μόνον τις ομάδες, μέχρι 

ποσοστού 50%. 

 

Η απόκλιση στον συγκεντρωτικό πίνακα, μεταξύ των εισπραχθέντων του 

προηγούμενου έτους (2014) και της εκτίμησης είσπραξης για το 2015 (-106.000€) 

δεν οφείλεται σε σημαντικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις επί του συνόλου 

του εμβαδού των επιφανειών ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά κυρίως σε μη 

εισπραχθέντες λογαριασμούς στη ΔΕΗ. Από τον Ιούλη του 2015, η απόδοση των 

αντίστοιχων ανταποδοτικών εσόδων επιβαρύνθηκε αρνητικά λόγω της κήρυξης 

της Τραπεζικής Αργίας (ΦΕΚ Α’ 65/28.6.2015) και των σημαντικών οικονομικών 

και πολιτικών εξελίξεων.  

Επομένως υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να αναμένουμε ότι η χαμηλή 

εισπραξιμότητα δεν θα έχει μόνιμο χαρακτήρα και ότι το επόμενο διάστημα τα 

ανταποδοτικά έσοδα θα ανακάμψουν. 

 

ΕΞΟΔΑ: 



 Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού διαμορφώνονται αναλυτικά 

στο παρακάτω πίνακα:  

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 2014 
ΑΠΟ 1/1/2015 ΕΩΣ 

31/7/2015 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

2015 
2016 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 20/6011.0001 869.657 529.961 908.505 852.000 

 20/6021.0001 97.110 58.435 100.174 105.000 

 20/6041.0001 0 0   

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20/6012.0001 16.735 24.535 42.060 40.000 

 20/6022.0001 668 1.565 2.683 2.500 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ 
20/6051.0001 110.644 65.468 112.231 110.000 

 20/6051.0003 24.390 17.430 29.880 33.000 

 20/6052.0001 30.555 14.829 25.421 27.000 

 20/6054.0001 16.770 0   

ΠΑΡΟΧΕΣ (Γάλα, 

Ρούχα κ.λ.π.) 
20/6061.0001 0 10.630 18.222 14.900 

 20/6063.0002 0 374 641 4000 

ΚΑΥΣΙΜΑ 20/6641.0001 120.511 59.079 101.278 120.000 

 20/6643.0001 3.105 0  4.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
20/6253.0001 15.133 13.867 15.133 14.000 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.0001 1.387 0  2.500 

 20/6262.0001 0 276 473 8.000 

 20/6263.0001 6.835 1.930 3.309 20.000 

 20/6264.0001 0 103 177 8.000 

 20/6265.0001 25 301 516 100 

 20/6661.0001 0 0  100 

 20/6662.0001 0 0  100 

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20/6671.0001 104 0 8.639 8.000 

 20/6671.0002 160 526,51 902,52 1000 

 20/6671.0099 0 0   

 20/6672.0001 1.836 0  1500 

 20/6672.0099 0 0   

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-

ΚΤΕΟ 
20/6322.0001 3.768 2968,35 5088,6 4.000 

ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 20/6411.0001 0 0   

 20/6162.0001 7.408 3.490 5.983 10.000 



 

 

 Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και μη αναμένοντας σημαντικές μεταβολές στα 

τετραγωνικά μέτρα θεωρούμε ότι οι συντελεστές Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού για το νέο έτος μπορούν να διατηρηθούν στα επίπεδα του 2015. 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

                                                     Γ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20/6633.0001 0 3.426 5.873 5.000 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20/6631.0001 0 192 329 2000 

 20/6634.0001 5.412 4.554 7.807 8000 

 20/6462.0001 0 996 1.707 2000 

 20/6613.0001 652 0  500 

 20/6635.0001 113 630 1.080 2000 

 20/6117.0002 0 0   

 20/6233.0001 0 793 1.359 1000 

 20/6271.0001 0 89 153 300 

 20/6274.0001 0 0   

 20/6276.0001 180,81 0  250 

 20/6277.0001 0 0   

 20/6277.0099 250 0  100 

 20/6414.0001 0 0   

 20/6681.0001 0 0  500 

 20/6699.0001 0 0   

ΔΑΝΕΙΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
00/6516.0003 247.117 171.174 293.441 157.905 

 00/6516.0004 120.775 83.055 134.873 139.102 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
20/6211.0001 70.000 14.412 58.543 58.543 

 20/6273.0001 15.000 6.322 10.838 10.838 

ΕΔΣΝΑ 00/6721.0001 285.394 124.678 232.756 368.262 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ  2.071.694 1.216.089 2.130.073 2.146.000 

 

ΕΣΟΔΑ 
 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

0311 1.878.558 978.160.02 1.772.500 1.790.000 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2111.0001 383.741,19 357.581.95 358.321 356.000 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  2.237.771 1.335.741.97 2.130.821 2.146.000 



Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
                                              Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε την εισήγηση  της  Οικονοµικής 
Υπηρεσίας   
 
                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  
Τον καθορισµό του συντελεστή Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το 
έτος 2016,  όπως αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση, στα ίδια επίπεδα 
του οικον. έτους 2015. 
Την επαναφορά  της απόφασης  για την πλήρη απαλλαγή από τον συντελεστή Τέλους  
µε τα ίδια κριτήρια στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες όπως ορίζεται  στην απόφαση 
του οικονοµικού 2015 και την παραποµπή  του θέµατος για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στο ∆ηµοτικό συµβούλιο.  
 
Με βάση τα παραπάνω συντάχθηκε σχετικό  πρακτικό  το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως : 
 
                    
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
 
                         
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών                                                      
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                 2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                            
                                                                        3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
                                                                        4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                        5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        6.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
 
                                                                                  Καισαριανή   17/11/2015 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                               
 


