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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    30/01/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  39 
 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/ 30.01.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 30η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 
έτους 2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,  30/01/2018, ηµέρα  ΤΡΙΤΗ  και ώρα  19:00 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.1103/26.01.2018, 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 δέκα εννέα (19) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Αξιώτης Χρήστος 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Βασιλάκη Αικατερίνη 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Βούρλος ∆ηµήτρης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Βοσκόπουλος Χρήστος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 7. Αλεξοπούλου Μαρία 
  8. Κολοβού Κων/να 8. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Βεχλίδη Μαρία  
12. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
13. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
14. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
15. Καµπάκας Αντώνης  
16. Λυκούδης Αλεβίζος  
17. Κακανάκης Ευάγγελος  
18. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
19.   



20.   
21.   
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 αιτήσεως διαγραφής χρεών από µη καταβληθέντα 
ανταποδοτικά τέλη στο όνοµα της κ. Ανδρεαδέλη Στέλλας. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισήγηση της 
προϊσταµένης τµήµατος δηµοτικών προσόδων κ. Ατραίδου Αναστασίας   η   
οποία έχει ως εξής 
 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                               
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                               
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                
ΤΜΗΜΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
Προϊσταµένη: κα Ατραϊδου Αναστασία  
 
       
                                                                     ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

                                       ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ                             

                                            ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

                                              ΠΡΟΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                   
ΘΕΜΑ: Αίτηση διαγραφής χρεών από µη καταβληθέντα  ανταποδοτικά 
δηµοτικά τέλη 
 
Σχετ.: 1) Η αρ.πρωτ.13134/26-10-2017 αίτηση της ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ του 

Παναγιώτη, κατοίκου Καισαριανής, διεύθυνση Συβρισαρίου αρ.82, µε 
επισυναπτόµενα δικαιολογητικά 

           2)  Ο Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/08-06-2006 τ.Α'(Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) 

           3) Ο N.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α'(Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) 

           4) Το Β.∆. 24-9/20-10-1958 ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α' «Περί προσόδων ∆ήµων 
και  



           Κοινοτήτων»  
           5) Ο Ν.25/1975 ΦΕΚ 74/1975 τεύχος Α’  
           6) Ο Ν.1080/1980 ΦΕΚ 246/1980 τεύχος Α’  
           7) Ο Ν.1828/1989 ΦΕΚ 2/1989 τεύχος Α’  
           8) Ο Ν. 2130/93 ΦΕΚ 62/23-04-1993 τεύχος Α'  
 
           Σας ενηµερώνουµε για την αίτηση µε αριθµό 13134/26-10-2017 της κας 
ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ του Παναγιώτη, κατοίκου Καισαριανής, διεύθυνση 
Συβρισαρίου αρ.82, σύµφωνα µε την οποία επιθυµεί την απαλλαγή της από την 
καταβολή ανταποδοτικών δηµοτικών τελών για το ακίνητο που ηλεκτροδοτείται µε 
τον αρ.παροχής ∆ΕΗ 00219454 και βρίσκεται στη διεύθυνση Συβρισαρίου αρ.65.  
           Σας πληροφορούµε ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία της υπηρεσίας µας το εν λόγω 
ακίνητο έχει εµβαδό 55 τµ, ενώ σύµφωνα µε τα κατατεθέντα από την ενδιαφερόµενη 
στοιχεία, έχει συσσωρευτεί προς είσπραξη από τη ∆ΕΗ ένα χρέος της τάξης των 
1665,37 ευρώ, το µεγαλύτερο µέρος του οποίου οφείλεται σε δηµοτικά ανταποδοτικά 
τέλη(ΤΑΠ – Τέλος Ακίνητης Περιουσίας, ∆Φ – Φόρος Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, 
∆Τ – Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος).  
           Η ως άνω σχετική νοµοθεσία, ειδικότερα το άρθρο 1 του Ν.75/1975 και το 
άρθρο 10 του Ν.1080/80 σε συνδυασµό µε το άρθρο 25 του Ν.1828/1989, ορίζουν ότι 
κάθε ηλεκτροδοτούµενο ακίνητο, υποχρεούται στην καταβολή Ενιαίου 
Ανταποδοτικού Τέλους και Φόρου Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων, όπως ορίζει η 
εκάστοτε σχετική απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, είτε γίνεται χρήση του, είτε 
όχι. Η µόνη περίπτωση να µην χρεώνεται µε τα προαναφερθέντα δηµοτικά τέλη ένα 
ακίνητο, είναι αυτό να µην χρησιµοποιείται αλλά και να µην ηλεκτροδοτείται, όπως 
ρητά ορίζει το άρθρο 3 του Ν.25/1975. Ταυτόχρονα µε τα προηγούµενα, ο ιδιοκτήτης 
του ως άνω ακινήτου, οφείλει να καταβάλλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 του Ν.2130/93.  

Η ιδιοκτήτρια του εν λόγω ακινήτου δεν έχει προσκοµίσει στην υπηρεσία µας 
κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτό δεν ηλεκτροδοτείται, ούτε όµως και το ότι έχει 
γίνει σχετική αίτηση διακοπής ηλεκτροδότησης  αυτού, την οποία η ∆ΕΗ εκ 
παραδροµής δεν έλαβε υπόψη της. Συνεπώς, γνώµη της Υπηρεσίας µας είναι ότι το 
υπό εξέταση ακίνητο δεν µπορεί να απαλλαγεί από τη χρέωση ανταποδοτικών 
δηµοτικών τελών για όσο διάστηµα αυτό συνεχίζει να ηλεκτροδοτείται.  

Θα πρέπει να σας γνωρίσουµε επίσης, πως για να καταστεί απαιτητή µια 
οφειλή ανταποδοτικών τελών από το ∆ήµο, σύµφωνα µε την περίπτωση 12 του 
άρθρου 10 του Ν.1080/80, αυτή θα πρέπει να έχει γνωστοποιηθεί από το νόµιµο 
πάροχο ηλεκτρικού ρεύµατος στο ∆ήµο, µετά τη διαγραφή της από τους δικούς της 
καταλόγους χρέωσης. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που κατέθεσε η ίδια η 
ενδιαφερόµενη, αλλά και σύµφωνα µε τα αρχεία που διατηρεί η Υπηρεσία µας, κάτι 
τέτοιο δεν έχει ακόµα συµβεί. Συνεπώς, ακόµα και για τυπικούς λόγους που έχουν 
σχέση µε τον τρόπο καταγραφής οφειλών και τον τρόπο απαίτησης της καταβολής 
τους, η αίτηση της κυρίας ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΕΛΗ µε αριθµό13134/26-10-2017 , δεν µπορεί 
να γίνει αποδεκτή. 

Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες.          
 
                                                                                             Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
                                                                                                  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
                                                                                    ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ 
 
                                                                                       ΑΤΡΑΪ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Ότι δεν είναι δυνατό να εξετάσει το αίτηµα της κ. Ανδρεαδέλη Στέλλας λόγω 
της έλλειψης των προϋποθέσεων που αναφέρει στο εισηγητικό της κείµενο η 
Υπηρεσία.     
Σε περίπτωση προσκόµισης των απαραίτητων δικαιολογητικών το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα εξετάσει το θέµα εκ νέου. 
 
 
. 
 
 

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) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 16)Καµπάκας Αντώνιος  17) Λυκούδης 
Αλεβίζος 18)Κακανάκης Ευάγγελος, 19) Κατσαρέλης Νικόδηµος  . 
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ        31/01/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 


