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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
33Η Συνεδρίαση /30-10-2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 206/2018
ΘΕΜΑ: Καθορισµός κριτηρίων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για τους απόρους , τα ΑΜΕΑ , τους πολύτεκνους – τρίτεκνους, τις
µονογονεικές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους για το έτος 2019 καθώς και
της διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών.
Πρακτικό της µε αριθµό 33ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 30η του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2018
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την
µε αριθµό πρωτ. 10712 /26-10-2018 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 ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ. 10610 /25-10-2018
εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών και ∆ιοικητικών Υπηρεσιών κ.
Πολυχρονάκη Συµεών η οποία έχει ως εξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας
Τ.Κ.:16121
Τηλ: 213 2010764

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 25/10/2018
Αριθ. Πρωτ.: 10610

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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 2019 καθώς και της διαδικασίας συγκέντρωσης
δικαιολογητικών.
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…».
Ήδη για τα έτη 2017 και 2018 με απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε
για πλήρη απαλλαγή και μειώσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε
κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών ομάδων με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια
Προτείνουμε τα μέτρα αυτά να ισχύσουν και φέτος και καθορίζουμε τα παρακάτω
κριτήρια και τη διαδικασία συγκέντρωσης δικαιολογητικών.
Συγκεκριμένα:

Απαραίτητα δικαιολογητικά
1.
2.

3.
4.

1.
2.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο)
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου
του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο).
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο

Δικαιούχοι

Άποροι
Πλήρης Απαλλαγή (100%)

Πολύτεκνοι
με τέσσερα

όνομά του.
3. Βεβαίωση
πολυτεκνίας
ή
πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
5. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
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).
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο).
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
Βεβαίωση
τριτεκνίας
ή
πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
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).
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από
το Δήμο)
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
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

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%

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%

ΑΜΕΑ
Με ποσοστό αναπηρίας
μεγαλύτερο ή ίσο του 67%
και ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 12.500€
Πλήρης Απαλλαγή (100%)

ΑΜΕΑ
Με ποσοστό αναπηρίας

4.
5.

6.
7.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

1.
2.
3.
4.

5.
6.

εξακολουθούν να ισχύουν.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
Για τα άτομα με αναπηρία που φιλοξενούνται
θα προσκομίζεται και το Ε1 του φιλοξενούντος
ατόμου.
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από
το Δήμο)
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από
το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη - ος και
δεν έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.
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).
Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο)
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και
την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο Δήμο
Καισαριανής.

μεγαλύτερο ή ίσο του 67%
και ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα
από 12.501€ έως 22.500€
Απαλλαγή κατά 50%

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%

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 01.12.2018
έως 31.01.2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής.
Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν ετήσια ισχύ και ξεκινούν με την ολοκλήρωση του
ελέγχου των δικαιολογητικών για το 2018 και την ενημέρωση του αρχείου που τηρεί
η ΔΕΗ.
Για την υποβοήθηση του έργου της Οικονομικής Υπηρεσίας και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, προτείνεται να συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
τριμελής (3μελής) επιτροπή από αρμόδια Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου. Η
επιτροπή σε περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει από τους
αιτούντες και άλλα σχετικά δικαιολογητικά.
Τα παραπάνω να ενταχθούν στην Απόφαση καθορισμού των Τελών Καθαριότητας
και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καισαριανής για το 2019.
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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 ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον καθορισµό κριτηρίων για την απαλλαγή από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για τους απόρους ,ΑΜΕΑ , τους πολύτεκνους – τρίτεκνους , τις
µονογονεικές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους για το έτος 2019 καθώς και
της διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών όπως αναφέρεται και εισηγητικά :
Συγκεκριμένα:

Απαραίτητα δικαιολογητικά
5.
6.
7.
8.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο)
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου
του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.

Δικαιούχοι

Άποροι
Πλήρης Απαλλαγή (100%)

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο).
8. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
9. Βεβαίωση
πολυτεκνίας
ή
πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
10.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
έτους 2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
11.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
12.
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).
7.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Δήμο).
9. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
10.
Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης.
11.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
έτους 2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
12.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ.
13.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
14.
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%

8.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από
το Δήμο)
9. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
όνομά του.
10.
Γνωστοποίηση
Αποτελέσματος
Πιστοποίησης Αναπηρίας Α/θμιας ή Β/θμιας
Υγειονομικής
Επιτροπής,
ή
Απόφαση
8.

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%

ΑΜΕΑ
Με ποσοστό αναπηρίας
μεγαλύτερο ή ίσο του 67%
και ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα έως 12.500€
Πλήρης Απαλλαγή (100%)

Συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας,
ή
αποφάσεις
και
γνωματεύσεις
αρμόδιων
Υγειονομικών Επιτροπών που έχουν εκδοθεί πριν
τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να
ισχύουν.
11.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
έτους 2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
12.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
13.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
14.
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 12.501€ έως 22.500€
Απαλλαγή κατά 50%

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από
το Δήμο)
10.
Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η
Μονογονεικές οικογένειες,
στο όνομά του.
με προστατευόμενα τέκνα
και ετήσιο οικογενειακό
11.
Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού
εισόδημα
έτους 2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
12.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
έως 10.000€
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
Πλήρης Απαλλαγή (100%)
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
13.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
14.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
από το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη - ος
Μονογονεικές οικογένειες,
και δεν έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης.
με προστατευόμενα τέκνα
15.
Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα
και ετήσιο οικογενειακό
ενήλικα προστατευόμενα τέκνα
εισόδημα
16.
(προστατευόμενα είναι τα τέκνα που
από 10.001€ έως 20.000€
σπουδάζουν μέχρι την συμπλήρωση του 23ου
Απαλλαγή κατά 50%
έτους της ηλικίας του ή εκτίουν την στρατιωτική
τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25ου
έτους της ηλικίας τους).
7. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται από το
Μακροχρόνια άνεργοι
Δήμο)
(πάνω από 1 έτος) οι οποίοι
8. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο
θα είναι εγγεγραμμένοι στα
όνομά του.
μητρώα του ΑΜΕΑ,
9. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους δηλώνουν μόνο μια κατοικία
2017 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2017.
έως 100τ.μ. και έχουν ετήσιο
10.
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ.
οικογενειακό εισόδημα
δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη
έως 6.000€
υποβολής από την Δ.Ο.Υ.
Απαλλαγή κατά 50%
11.
Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9.
Σημείωση: Η απαλλαγή
12.
Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως
αφορά μόνο την περίπτωση
και την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο
ανεργίας του πρώτου ή της
9.

Δήμο Καισαριανής.

δεύτερης υπόχρεου στην
φορολογική δήλωση και όχι
στα φιλοξενούμενα τέκνα.
Οι Αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 01.12.2018
έως 31.01.2019 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής.
Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν ετήσια ισχύ και ξεκινούν με την ολοκλήρωση του
ελέγχου των δικαιολογητικών για το 2018 και την ενημέρωση του αρχείου που τηρεί
η ΔΕΗ.
Για την υποβοήθηση του έργου της Οικονομικής Υπηρεσίας και τον έλεγχο των
δικαιολογητικών, θα συσταθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου τριμελής
(3μελής) επιτροπή από αρμόδια Τμήματα των Υπηρεσιών του Δήμου. Η επιτροπή σε
περιπτώσεις που κρίνει απαραίτητο μπορεί να ζητήσει από τους αιτούντες και άλλα
σχετικά δικαιολογητικά.
‘Όλα τα παραπάνω θα ενταχθούν στην Απόφαση καθορισμού των Τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Καισαριανής για το 2019.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
30/10/2018
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

