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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  232   
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 26ης/25.11.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, της 25ης του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του 
έτους 2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα, 25/11/2016, ηµέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα  19.30 
µ .µ , το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και 
Κλαζοµενών , ύστερα από την µε αριθµό πρωτ.12621 /21.11.2016, 
πρόσκληση  του Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι δύο (22) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Μαζαράκη Έλλη 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Αλεξοπούλου Μαρία 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ   
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Βασιλάκη Αικατερίνη  
15. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
16. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
17. Γαβρίλης  Γεώργιος  



18. Καµπάκας Αντώνης  
19. Λυκούδης Αλεβίζος  
20. Βοσκόπουλος Χρήστος  
21. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για αναπροσαρµογή συντελεστών καθαριότητας 
και φωτισµού ∆ήµου Καισαριανής έτους 2017. 

 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ. Πολυχρονάκη 
Συµεών καθώς και εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικών 
Προσόδων του ∆ήµου Ατραίδου Α. όπου πάρθηκε και απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής  166 /2016 η οποία πέρασε οµόφωνα και έχει ως 
εξής:    
 
Η εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών µε θέµα 
«Καθορισµός κριτηρίων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού για τους απόρους, τα ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους - 
τρίτεκνους,  τις  µονογονεϊκές  οικογένειες  και  τους  µακροχρόνια 
άνεργους για το έτος 2017 καθώς και της διαδικασίας συγκέντρωσης 
δικαιολογητικών» έχει ως εξής: 
 
Στη συνεδρίασή του στις 04/11/2016 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καισαριανής, 
συζήτησε αναλυτικά για τα οξυµένα προβλήµατα των ανέργων και των 
φτωχών λαϊκών νοικοκυριών της πόλης µας και κατέληξε σε προτάσεις και 
µέτρα για τη στήριξή τους. Συγκεκριµένα αποφασίστηκε η απαλλαγή και οι 
µειώσεις από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού σε κατηγορίες 
ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε συγκεκριµένα εισοδηµατικά κριτήρια. 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 13 του Ν.4318 «Με απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των 
µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή 
από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, 
τους τρίτεκνους,  τις  µονογονεϊκές  οικογένειες  και  τους  µακροχρόνια 
άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την 
κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 
4320/2015 (Α ́ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές 
αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να 
τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω µείωσης ή 
απαλλαγής…». 



Στη βάση των παραπάνω προτείνουµε τον καθορισµό κριτηρίων για την 
απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για τους απόρους, τα 
ΑΜΕΑ, τους πολύτεκνους - τρίτεκνους,  τις  µονογονεϊκές  οικογένειες  και  
τους  µακροχρόνια άνεργους του ∆ήµου µας για το έτος 2017 καθώς και της 
διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών.  

Συγκεκριµένα: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ∆ικαιούχοι 

 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 

από το ∆ήµο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 

στο όνοµά του. 
3. Θεωρηµένο ατοµικό βιβλιάριο 

ανασφαλίστου του τµήµατος κοινωνικής 
πρόνοιας. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

Άποροι 
Πλήρης Απαλλαγή 

(100%) 

 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 

από το ∆ήµο). 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 

στο όνοµά του. 
3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 
4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 

έτους 2015. 
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

 
Πολύτεκνοι 
 µε τέσσερα 

προστατευόµενα τέκνα 
και άνω, µε ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
έως 10.000€ Πλήρης 

Απαλλαγή (100%) 
 
 

Πολύτεκνοι 
 µε τέσσερα 

προστατευόµενα τέκνα 
και άνω, µε ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
από 10.001€ έως 20.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο). 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό 

Τρίτεκνοι  
µε τρία προστατευόµενα 

τέκνα µε ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

έως 10.000€ 



οικογενειακής κατάστασης. 
4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 

έτους 2015. 
5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  

Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

Πλήρης Απαλλαγή 
(100%) 

 
 

Τρίτεκνοι  
µε τρία προστατευόµενα 

τέκνα µε ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

από 10.001€ έως 20.000€ 
Απαλλαγή κατά 50% 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Γνωστοποίηση Αποτελέσµατος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θµιας ή Β/θµιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής, ή Απόφαση 
Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή 
αποφάσεις και γνωµατεύσεις αρµόδιων 
Υγειονοµικών Επιτροπών που έχουν 
εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 

6. Για τα άτοµα µε αναπηρία που 
φιλοξενούνται θα προσκοµίζεται και το Ε1 
του φιλοξενούντος ατόµου. 

 

ΑΜΕΑ 
Με ποσοστό αναπηρίας 

µεγαλύτερο ή ίσο του 
67% και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
έως 10.000€ 

Πλήρης Απαλλαγή 
(100%) 

 
 

ΑΜΕΑ 
Με ποσοστό αναπηρίας 

µεγαλύτερο ή ίσο του 
67% και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα  
από 10.001€ έως 20.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαµη - 

Μονογονεικές 
οικογένειες,  

µε προστατευόµενα 
τέκνα και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
έως 10.000€ 

Πλήρης Απαλλαγή 
(100%) 

 
 
 

Μονογονεικές 



ος και δεν έχει συναφθεί σύµφωνο 
συµβίωσης. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα   
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

οικογένειες,  
µε προστατευόµενα 

τέκνα και ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

από 10.001€ έως 20.000€ 
Απαλλαγή κατά 50% 

 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση 
(χορηγούνται από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού 
∆.Ε.Η στο όνοµά του. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 
5. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για τον χρόνο 

ανεργίας έως και την ηµεροµηνία 
αίτησης απαλλαγής στο ∆ήµο 
Καισαριανής. 

 

Μακροχρόνια άνεργοι  
(πάνω από 1 έτος) οι 

οποίοι θα είναι 
εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του ΑΜΕΑ, 
δηλώνουν µόνο µια 

κατοικία έως 100τ.µ. και 
έχουν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα  
έως 6.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
Σηµείωση: Η απαλλαγή 

αφορά µόνο την περίπτωση 
ανεργίας του πρώτου ή της 
δεύτερης υπόχρεου στην 

φορολογική δήλωση και όχι 
στα φιλοξενούµενα τέκνα. 

Οι Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 
01.12.2016 έως 31.01.2017 στο Τµήµα Εσόδων της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
του ∆ήµου Καισαριανής. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα καθορίζει κάθε έτος τα κριτήρια και τις διαδικασίες 
για τις απαλλαγές από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.  

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου των δικαιολογητικών για το 2017, οι 
απαλλαγές και οι µειώσεις που καθορίστηκαν στη βάση προηγούµενων 
αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αίρονται. 

Για την υποβοήθηση του έργου της Οικονοµικής Υπηρεσίας και τον έλεγχο 
των δικαιολογητικών, προτείνεται να συσταθεί µε απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τριµελής (3µελής) επιτροπή από αρµόδια Τµήµατα των 
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Τα παραπάνω να ενταχθούν στην Απόφαση καθορισµού των Τελών 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Καισαριανής για το 2017.  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ 
ΣΥΜΕΩΝ 



Η εισήγηση της Προϊσταµένης του Τµήµατος ∆ηµοτικών Προσόδων µε θέµα 
«Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος  έτους  2017» έχει ως εξής: 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.25/1975 όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει µέχρι σήµερα πρέπει να κοινοποιηθεί στη ∆ΕΗ η απόφαση καθορισµού 
τελών φωτισµού και καθαριότητας  για το έτος 2017. 
  Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισµού του 2017 και προκειµένου να 
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού πρέπει να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την αναπροσαρµογή ή µη των σχετικών τελών. 
  Για τον καθορισµό των τελών του έτους 2017 λήφθηκαν υπόψη συγκριτικά οι 
συνολικές εισπράξεις του 2015, για το 2016 µέχρι 30/7/2014 καθώς και οι 
προβλέψεις µέχρι το τέλος του 2016.  
   Για την σύνταξη του προϋπολογισµού των ανταποδοτικών τελών  εφαρµόσθηκε το 
έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισµού των δήµων», 23976/22-7-2016 (Α∆ΑΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) ΚΥΑ 
οικονοµικού έτους 2017, 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 2017 
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 2016.Σε 
περίπτωση που τα εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2016 εκτιµάται ότι δεν θα 
καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του 2016,τότε το ποσό που δεν 
καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των 
τελών για το έτος 2017,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 2015 
-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2016,µέχρι το µήνα κατάρτισης 
του σχεδίου του Π/Υ 2016(δηλ. µέχρι 31/7/2016). 
-την εκτέλεση του Π/Υ 2015για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ.31/7/2015). 
-την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2016,η οποία 
υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2015. 
   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. 
  
Πίνακας Β3 
 

Εκτέλεση Π/Υ 
2015 έως31/7 

Εκτέλεση Π/Υ 
2016 έως 31/7 Είσπραξη 2015 

Εκτίµηση 
Είσπραξης 

2016 

Τέλος καθ/τας 
& φωτισµού 
(Κωδ.0311) 

978.160.02 1.029.856.96 1.857.932.64 1.880.000.00 

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 

καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού 

(Κωδ.2111) 

 380.927.00 359.405,10 380.927,00 

ΣΥΝΟΛΟ   2.217.337,74 2.260.927.00 

 
ΕΣΟ∆Α 
Για τον καθορισµό εσόδων του έτους 2017 λαµβάνονται υπόψη το σύνολο των 
τετραγωνικών µέτρων που αναφέρονται στο αρχείο της ∆ΕΗ ανά συντελεστή 
χρέωσης (οικιακό ή επαγγελµατικό) καθώς και οι εισπράξεις κατά το τρέχον έτος. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου τα τετραγωνικά µέτρα για τις οικίες ανέρχονται 
σε 1.334.853χιλ.µε τιµή ανά τ.µ 1,50€ και για τα καταστήµατα 191.782 χιλ. τµ. µε 
τιµή 3.98€. Η απόκλιση µεταξύ προϋπολογισθέντων και εισπραχθέντων δεν οφείλεται 
τόσο σε σηµαντικές αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις επί του εµβαδού των επιφανειών 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων αλλά κυρίως από µη εισπραχθέντες λογαριασµούς στη 
∆ΕΗ . 
Με την αριθ 225/2016 απόφαση του ∆ηµ. Συµ/λίου οι συντελεστές Καθ/τας και 
Ηλεκτροφωτισµού καθορίστηκαν ως εξής:  
     
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  
Συνολικά για όλες τις κατοικίες  1,50 ευρώ 
Για τους  στεγασµένους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο ως και 
τους βοηθητικούς χώρους αυτών ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,43 € (π.χ. 
ΚΑΡΑΒΕΛ)   
      
Β΄ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για εργοστάσια, βιοµηχανίες, 
µεγάλες βιοτεχνίες, κέντρα διασκέδασης µε ορχήστρα,Ναιτ-κλάµπ, 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. 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 7,5 € ανά  m2 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για συνεργεία αυτ/των, 
ηλεκτρολογεία  αυτ/των, βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες αυτ/των, φανοποιεία, 
ευθυγραµίσεις-ζυγοσταθµίσεις φρένα  αυτ/των ανταλλακτικά αυτ/των, καταστήµατα 
εµπορίας δικύκλων ,εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, FAST 
FOOD,ουζερί, καφέ µπαρ, φαρµακεία, εκθέσεις επίπλων, εκθέσεις  ειδών υγιεινής, 
χρωµατοπωλεία, οικοδοµικά υλικά, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κατ/τα 
πουλερικών, στερεοφωνικά δίσκοι, γραφεία τελετών, σιδηρουργία,  µπουτίκ, κατ/τα 
νεωτερισµών ηλεκτρικών ειδών υαλοπωλεία, κρεοπωλεία, κατ/τα πώλησης λαδιού 
κλπ 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,98 € ανά  m2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για γραφεία φοροτεχνικά, 
γραφεία φωτοτυπικών - φωτοαντιγράφων, χρυσοχοεία, βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες, 
ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία, γραφεία ταξιδιών, ανθοπωλεία, κατ/τα πώλησης υποδηµάτων, 
λούστρα επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, µικρές βιοτεχνίες, παντοπωλεία, κατ/τα 
κατεψυγµένων προϊόντων και πρατήρια  βενζίνης. 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,61 € ανά  m2 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆΄ 
Για  τους λοιπούς στεγασµένους ή µη χώρους καθώς και τους σταθµούς αυτ/των  
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,13 € ανά  m2 
 
  Οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής : 

1) Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο κατά τη χειµερινή περίοδο από 1η 
Οκτωβρίου   έως και 31η Μαΐου κάθε έτους και 

2) επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο κατά τη θερινή περίοδο από 1η Ιουνίου  
έως και 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους 

ΕΞΟ∆Α. 
 Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού διαµορφώνονται αναλυτικά στο 
παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών.  
 
 
Συνεκτιµώντας τα ανωτέρω και µη αναµένοντας σηµαντικές µεταβολές στα 
τετραγωνικά µέτρα θεωρούµε ότι τα έσοδα θα κινηθούν σύµφωνα µε τα εισπραχθέντα 
ποσά, στα επίπεδα του 2016. 
 



∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 

      

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ 2015 ΑΠΌ 1/1/2016 ΕΩΣ 
31/7/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2016 2017 

       

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 20/6011.0001 865.474 545.840 877.000 842.000 
 20/6021.0001 100.781 75.723 111.350 89.300 
 20/6041.0001 0 27.184 75.800  
      

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20/6012.0001 31.173 11.531 40.060 45.000 
 20/6022.0001 2.008 838 2.000 3.500 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 

20/6051.0001 110.000 65.920 115.500 107.000 

 20/6051.0003 30.500 18.664 43.000 37.000 
 20/6052.0001 25.641 14.749 21.080 26.500 
 20/6054.0001 0 7.261 0 0 
      

ΠΑΡΟΧΕΣ 
(Γάλα, Ρούχα 

κ.λ.π.) 

20/6061.0001 0 6.490 14.500 14.500 

 20/6063.0002 1.754 3.984 4.000 4.000 
      

ΚΑΥΣΙΜΑ 20/6641.0001 68.506 42.342 92.400 92.400 
 20/6643.0001 0 1.925 4.000 4.000 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

20/6253.0001 13.867 11.790 11.790 11.800 

      
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.0001 0 981 2.200 2.200 

 20/6262.0001 8.450 4.061 6.200 6.200 
 20/6263.0001 4.435 419 4.000 4.000 
 20/6264.0001 273 0 2.000 2.000 
 20/6265.0001 513 38 100 100 
 20/6661.0001 0 0   
 20/6662.0001 114 38 100 100 
      

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20/6671.0001 223 4.597 8.000 8.000 
 20/6671.0002 611 145 1.000 1.000 
 20/6671.0099 0 0   
 20/6672.0001 0 0   
 20/6672.0099 0 0   
      

ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ-ΚΤΕΟ 

20/6322.0001 6.003 988,35 988.35 6.000 

      
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 20/6411.0001 0 0   

 20/6162.0001 7.953 6.283 9.280 9.280 
      

ΧΗΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

20/6633.0001 0 0  0 

      
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 20/6631.0001 192 0 100 200 



 

 20/6634.0001 0 0 0  
 20/6462.0001 114 958 1.000 1.000 
 20/6613.0001 0 0   
 20/6635.0001 630 0 200 200 
 20/6117.0002 0 0   
 20/6233.0001 793 738 1.000 1.000 
 20/6271.0001 0 227 300 300 
 20/6274.0001 0 0   
 20/6276.0001 0 0   
 20/6277.0001 0 0   
 20/6277.0099 0 0   
 20/6414.0001 0 0   
 20/6681.0001 0 0   
 20/6699.0001 0 0   
      

∆ΑΝΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

00/6516.0003 305.863 139.425 139.425 262.788 

 00/6516.0004 152.651 70.450 70.450 124.530 
 00/6511  88.861 88.861 153.706 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

20/6211.0001 130.000 51.999 142.000 142.000 

 20/6273.0001 9.812 5.455 9.000 9.000 
      

Ε∆ΣΝΑ 00/6721.0001 353.063 108.528 343.701 343.701 
      

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

 2.222.947 1.318.432 2.248.385 2.354305 

      
ΕΣΟ∆Α      

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

311 1.857.932 1.029.857 1.870.000 1.880.000 

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2111.0001 359.405 380.927 380.927 380.927 

      
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

 2.217.337 1.410.784 2.250.927 2.260.927 



 
∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  

ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 
      

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ 2015 ΑΠΌ 1/1/2016 ΕΩΣ 
31/7/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2016 2017 

       

ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 20/6011.0001 865.474 545.840 877.000 842.000 
 20/6021.0001 100.781 75.723 111.350 89.300 
 20/6041.0001 0 27.184 75.800  
      

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20/6012.0001 31.173 11.531 40.060 45.000 
 20/6022.0001 2.008 838 2.000 3.500 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 

20/6051.0001 110.000 65.920 115.500 107.000 

 20/6051.0003 30.500 18.664 43.000 37.000 
 20/6052.0001 25.641 14.749 21.080 26.500 
 20/6054.0001 0 7.261 0 0 
      

ΠΑΡΟΧΕΣ 
(Γάλα, Ρούχα 

κ.λ.π.) 

20/6061.0001 0 6.490 14.500 14.500 

 20/6063.0002 1.754 3.984 4.000 4.000 
      

ΚΑΥΣΙΜΑ 20/6641.0001 68.506 42.342 92.400 92.400 
 20/6643.0001 0 1.925 4.000 4.000 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

20/6253.0001 13.867 11.790 11.790 11.800 

      
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.0001 0 981 2.200 2.200 

 20/6262.0001 8.450 4.061 6.200 6.200 
 20/6263.0001 4.435 419 4.000 4.000 
 20/6264.0001 273 0 2.000 2.000 
 20/6265.0001 513 38 100 100 
 20/6661.0001 0 0   
 20/6662.0001 114 38 100 100 
      

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20/6671.0001 223 4.597 8.000 8.000 
 20/6671.0002 611 145 1.000 1.000 
 20/6671.0099 0 0   
 20/6672.0001 0 0   
 20/6672.0099 0 0   
      

ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Σ-ΚΤΕΟ 

20/6322.0001 6.003 988,35 988.35 6.000 

      
ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ 20/6411.0001 0 0   

 20/6162.0001 7.953 6.283 9.280 9.280 
      

ΧΗΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

20/6633.0001 0 0  0 

      



 
 
 

Η ΠΡΟΙΣΤ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜ. ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
ΑΝΑΣΤ. ΑΤΡΑΙ∆ΟΥ 

 
 
 

 

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 20/6631.0001 192 0 100 200 
 20/6634.0001 0 0 0  
 20/6462.0001 114 958 1.000 1.000 
 20/6613.0001 0 0   
 20/6635.0001 630 0 200 200 
 20/6117.0002 0 0   
 20/6233.0001 793 738 1.000 1.000 
 20/6271.0001 0 227 300 300 
 20/6274.0001 0 0   
 20/6276.0001 0 0   
 20/6277.0001 0 0   
 20/6277.0099 0 0   
 20/6414.0001 0 0   
 20/6681.0001 0 0   
 20/6699.0001 0 0   
      

∆ΑΝΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

00/6516.0003 305.863 139.425 139.425 262.788 

 00/6516.0004 152.651 70.450 70.450 124.530 
 00/6511  88.861 88.861 153.706 

∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

20/6211.0001 130.000 51.999 142.000 142.000 

 20/6273.0001 9.812 5.455 9.000 9.000 
      

Ε∆ΣΝΑ 00/6721.0001 353.063 108.528 343.701 343.701 
      

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

 2.222.947 1.318.432 2.248.385 2.354305 

      
ΕΣΟ∆Α      

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

311 1.857.932 1.029.857 1.870.000 1.880.000 

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2111.0001 359.405 380.927 380.927 380.927 

      
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

 2.217.337 1.410.784 2.250.927 2.260.927 



Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει τη διατήρηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 
στα ίδια επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες και για το 2017.  
Συγκεκριµένα για τις κατηγορίες: 
 
Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ  
Συνολικά για όλες τις κατοικίες  1,50 ευρώ 
 
Για τους  στεγασµένους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο 
ως και τους βοηθητικούς χώρους αυτών ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 
3,43 € (π.χ. ΚΑΡΑΒΕΛ)   
      
Β΄ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για εργοστάσια, 
βιοµηχανίες, µεγάλες βιοτεχνίες, κέντρα διασκέδασης µε ορχήστρα,Ναιτ-
κλάµπ, 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. 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 7,5 € ανά  m2 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για συνεργεία 
αυτ/των, ηλεκτρολογεία  αυτ/των, βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες αυτ/των, 
φανοποιεία, ευθυγραµίσεις-ζυγοσταθµίσεις φρένα  αυτ/των ανταλλακτικά 
αυτ/των, καταστήµατα εµπορίας δικύκλων ,εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, 
καφετέριες, FAST FOOD,ουζερί, καφέ µπαρ, φαρµακεία, εκθέσεις επίπλων, 
εκθέσεις  ειδών υγιεινής, χρωµατοπωλεία, οικοδοµικά υλικά, καφενεία, 
ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κατ/τα πουλερικών, στερεοφωνικά δίσκοι, 
γραφεία τελετών, σιδηρουργία,  µπουτίκ, κατ/τα νεωτερισµών ηλεκτρικών 
ειδών υαλοπωλεία, κρεοπωλεία, κατ/τα πώλησης λαδιού κλπ 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,98 € ανά  m2 
 



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ 
Για τους  στεγασµένους χώρους  που χρησιµοποιούνται για γραφεία 
φοροτεχνικά, γραφεία φωτοτυπικών - φωτοαντιγράφων, χρυσοχοεία, 
βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες, ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία, γραφεία ταξιδιών, ανθοπωλεία, 
κατ/τα πώλησης υποδηµάτων, λούστρα επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, 
µικρές βιοτεχνίες, παντοπωλεία, κατ/τα κατεψυγµένων προϊόντων και 
πρατήρια  βενζίνης. 
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,61 € ανά  m2 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆΄ 
Για  τους λοιπούς στεγασµένους ή µη χώρους καθώς και τους σταθµούς 
αυτ/των  
ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 3,13 € ανά  m2 
 
  Οι  επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής : 

1) Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο κατά τη χειµερινή περίοδο από 1η 
Οκτωβρίου   έως και 31η Μαΐου κάθε έτους και 

2) επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνο κατά τη θερινή περίοδο από 1η 
Ιουνίου  έως και 30η Σεπτεµβρίου κάθε έτους 

 
 

Επίσης εγκρίνει την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και 
καθορίζει πλήρεις απαλλαγές και µειώσεις από Τέλη καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού για συγκεκριµένες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του 
∆ήµου Καισαριανής, όπως προβλέπονται σε αυτήν καθώς και τη 
διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση τους.  
Συγκεκριµένα: 

Απαραίτητα δικαιολογητικά ∆ικαιούχοι 

 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 

από το ∆ήµο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 

στο όνοµά του. 
3. Θεωρηµένο ατοµικό βιβλιάριο 

ανασφαλίστου του τµήµατος κοινωνικής 
πρόνοιας. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

Άποροι 
Πλήρης Απαλλαγή 

(100%) 

 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 

από το ∆ήµο). 

Πολύτεκνοι 
 µε τέσσερα 

προστατευόµενα τέκνα 



2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

και άνω, µε ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

έως 10.000€ Πλήρης 
Απαλλαγή (100%) 

 
Πολύτεκνοι 
 µε τέσσερα 

προστατευόµενα τέκνα 
και άνω, µε ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
από 10.001€ έως 20.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο). 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί µη υποβολής 
θεωρηµένη από την ∆.Ο.Υ. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα 
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

Τρίτεκνοι  
µε τρία προστατευόµενα 

τέκνα µε ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

έως 10.000€ 
Πλήρης Απαλλαγή 

(100%) 
 
 

Τρίτεκνοι  
µε τρία προστατευόµενα 

τέκνα µε ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα 

από 10.001€ έως 20.000€ 
Απαλλαγή κατά 50% 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Γνωστοποίηση Αποτελέσµατος 
Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θµιας ή Β/θµιας 
Υγειονοµικής Επιτροπής, ή Απόφαση 
Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, ή 
αποφάσεις και γνωµατεύσεις αρµόδιων 
Υγειονοµικών Επιτροπών που έχουν 

ΑΜΕΑ 
Με ποσοστό αναπηρίας 

µεγαλύτερο ή ίσο του 
67% και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
έως 10.000€ 

Πλήρης Απαλλαγή 
(100%) 

 
 



εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

4. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 

6. Για τα άτοµα µε αναπηρία που 
φιλοξενούνται θα προσκοµίζεται και το Ε1 
του φιλοξενούντος ατόµου. 

 

ΑΜΕΑ 
Με ποσοστό αναπηρίας 

µεγαλύτερο ή ίσο του 
67% και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα  
από 10.001€ έως 20.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαµη - 
ος και δεν έχει συναφθεί σύµφωνο 
συµβίωσης. 

6. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα 
ενήλικα προστατευόµενα τέκνα   
(προστατευόµενα είναι τα τέκνα που 
σπουδάζουν µέχρι την συµπλήρωση του 
23ου έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την 
στρατιωτική τους θητεία και µέχρι την 
συµπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας 
τους). 

 

Μονογονεικές 
οικογένειες,  

µε προστατευόµενα 
τέκνα και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
έως 10.000€ 

Πλήρης Απαλλαγή 
(100%) 

 
 
 

Μονογονεικές 
οικογένειες,  

µε προστατευόµενα 
τέκνα και ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα 
από 10.001€ έως 20.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγούνται 
από το ∆ήµο) 

2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασµού ∆.Ε.Η 
στο όνοµά του. 

3. Εκκαθαριστικό σηµείωµα φορολογικού 
έτους 2015. 

4. Φορολογική δήλωση (Ε1) 2015.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση θεωρηµένη περί µη 
υποβολής από την ∆.Ο.Υ. 

5. Βεβαίωση ΟΑΕ∆ για τον χρόνο ανεργίας 
έως και την ηµεροµηνία αίτησης απαλλαγής 
στο ∆ήµο Καισαριανής. 

 

Μακροχρόνια άνεργοι  
(πάνω από 1 έτος) οι 

οποίοι θα είναι 
εγγεγραµµένοι στα 
µητρώα του ΑΜΕΑ, 
δηλώνουν µόνο µια 

κατοικία έως 100τ.µ. και 
έχουν ετήσιο 

οικογενειακό εισόδηµα  
έως 6.000€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
Σηµείωση: Η απαλλαγή 

αφορά µόνο την περίπτωση 
ανεργίας του πρώτου ή της 
δεύτερης υπόχρεου στην 



φορολογική δήλωση και όχι 
στα φιλοξενούµενα τέκνα. 

 
Τέλος εγκρίνει και καθορίζει τις δαπάνες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα: 



∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ     ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 
      

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΩ∆ΙΚΟΙ 2015 ΑΠΌ 1/1/2016 
ΕΩΣ 31/7/2016 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2016 2017 

       
ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙ

Α 
20/6011.0001 865.474 545.840 877.000 842.000 

 20/6021.0001 100.781 75.723 111.350 89.300 
 20/6041.0001 0 27.184 75.800  
      

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20/6012.0001 31.173 11.531 40.060 45.000 
 20/6022.0001 2.008 838 2.000 3.500 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚ
Α ΤΑΜΕΙΑ 

20/6051.0001 110.000 65.920 115.500 107.000 

 20/6051.0003 30.500 18.664 43.000 37.000 
 20/6052.0001 25.641 14.749 21.080 26.500 
 20/6054.0001 0 7.261 0 0 
      

ΠΑΡΟΧΕΣ(Γ
άλα, Ρούχα 
κ.λ.π.) 

20/6061.0001 0 6.490 14.500 14.500 

 20/6063.0002 1.754 3.984 4.000 4.000 
      

ΚΑΥΣΙΜΑ 20/6641.0001 68.506 42.342 92.400 92.400 
 20/6643.0001 0 1.925 4.000 4.000 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ
Α 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

20/6253.0001 13.867 11.790 11.790 11.800 

      
ΣΥΝΤΗΡΗΣ
Η ΜΗΧ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜ
ΟΥ ΚΑΙ 
ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.0001 0 981 2.200 2.200 

 20/6262.0001 8.450 4.061 6.200 6.200 
 20/6263.0001 4.435 419 4.000 4.000 
 20/6264.0001 273 0 2.000 2.000 
 20/6265.0001 513 38 100 100 
 20/6661.0001 0 0   
 20/6662.0001 114 38 100 100 
      

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20/6671.0001 223 4.597 8.000 8.000 
 20/6671.0002 611 145 1.000 1.000 
 20/6671.0099 0 0   
 20/6672.0001 0 0   
 20/6672.0099 0 0   
      

ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡ
ΙΑΣ-ΚΤΕΟ 

20/6322.0001 6.003 988,35 988.35 6.000 



      
ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ 

20/6411.0001 0 0   

 20/6162.0001 7.953 6.283 9.280 9.280 
      

ΧΗΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

20/6633.0001 0 0  0 

      
ΛΟΙΠΑ 
ΕΞΟ∆Α 

20/6631.0001 192 0 100 200 

 20/6634.0001 0 0 0  
 20/6462.0001 114 958 1.000 1.000 
 20/6613.0001 0 0   
 20/6635.0001 630 0 200 200 
 20/6117.0002 0 0   
 20/6233.0001 793 738 1.000 1.000 
 20/6271.0001 0 227 300 300 
 20/6274.0001 0 0   
 20/6276.0001 0 0   
 20/6277.0001 0 0   
 20/6277.0099 0 0   
 20/6414.0001 0 0   
 20/6681.0001 0 0   
 20/6699.0001 0 0   
      

∆ΑΝΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝ/ΚΟ

Υ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

00/6516.0003 305.863 139.425 139.425 262.788 

 00/6516.0004 152.651 70.450 70.450 124.530 
 00/6511  88.861 88.861 153.706 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ
Σ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

20/6211.0001 130.000 51.999 142.000 142.000 

 20/6273.0001 9.812 5.455 9.000 9.000 
      

Ε∆ΣΝΑ 00/6721.0001 353.063 108.528 343.701 343.701 
      

ΣΥΝΟΛΟ 
∆ΑΠΑΝΩΝ 

 2.222.947 1.318.432 2.248.385 2.354305 

      
ΕΣΟ∆Α      

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 

ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

311 1.857.932 1.029.857 1.870.000 1.880.000 



 
 
 

 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωάννης 12) 
Βεχλίδη Μαρία 13) Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 14) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  
15) Βασιλάκη Αικατερίνη 16)Κοντόσταυλος Γεώργιος 17) Κατσαρέλης 
Νικόδηµος  18) Γαβρίλης Γεώργιος 19)Καµπάκας Αντώνιος  20) Λυκούδης 
Αλεβίζος 21) Βοσκόπουλος Χρήστος 22) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος  .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  25 /11/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 
 

      
ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 

ΤΕΛΗ 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2111.0001 359.405 380.927 380.927 380.927 

      
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟ∆ΩΝ 

 2.217.337 1.410.784 2.250.927 2.260.927 

 


