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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  187 

 
Πρακτικό της με αριθμό 24ης/23.12.2020,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 23η του 
μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 23/12/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ.12754/17.12.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά Δέσποινα  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου 
Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021. 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης  
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  ομόφωνη απόφαση 
159/2020 της Οικονομικής Επιτροπής   η οποία έχει ως εξής: 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

35Η Συνεδρίαση   22-12-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 159/2020 

 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 
Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 35ης/2020 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης  της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 22α του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα 
ΤΡΙΤΗ και ώρα  16:30 μ.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
12751/17-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος 
της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του 
κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων». 

 



Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
           
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)  
6. Παραγιού Άννα  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     Σταθάκη 
Ιωάννη. 
 

Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος εισηγούμενος 
το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 12746/17-12-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει  ως 
εξής : 

                               
          
   Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3852/10 του άρθρου 72,παράγραφο1,περίπτωση ζ΄, η Οικονομική 
Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών ,δικαιωμάτων και 
εισφορών. 
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.25/1975 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι 
σήμερα πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ η απόφαση καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας  
για το έτος 2021 
.Βάσει του άρθρου 185 παρ.1 και 2,του Ν.4555/18 ΦΕΚ 133Α/19-07-2018 (Έννοια, περιεχόμενο και 
τρόπος καθορισμού των ανταποδοτικών τελών) περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος λήψης της 
απόφασης, καθώς και ο καθορισμός των συντελεστών.   
  Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2021 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. 
     Για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών  εφαρμόσθηκε το 
έγγραφο του υπουργείου εσωτερικών, Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 
ΚΥΑ46735/23-07-2020,ΦΕΚ3170 Β΄/01-08-2020 οικονομικού έτους 2021.  
 
Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη-δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών. 
    Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως υπηρεσία 
καθαριότητας & φωτισμού για τον Π/Υ 2021 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 
2020.Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη 
δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του 2020,τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2021,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 2019 
-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020,μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 
Π/Υ 2020(δηλ. μέχρι 31/7/2020). 
-την εκτέλεση του Π/Υ 2019για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ.31/7/2019). 
-την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020,η οποία υπολογίζεται με βάση 
τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2020. 
   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. 
  Η ισοσκέλιση δεν τελεί υπό την έννοια της πλήρους αντιστοίχισης, ενώ παραδεκτέα θεωρείται μια 
απόκλιση σε ποσοστό 10% (Έγγραφο Υπ.Εσωτ.3995/17-02-2017). 
       
 Πίνακας Β3 
 Εκτέλεση Π/Υ 

2020 έως31/7 
Εκτέλεση Π/Υ 
2019 έως 31/7 

Είσπραξη 2019 Εκτίμηση 
Είσπραξης 2020 

Τέλος καθ/τας 
& φωτισμού 
(Κωδ.0311) 

936.218.58 1.029.596.38 1.974.587.59 1.990.587 

Τακτικά έσοδα από 
τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού που 
βεβαιώνονται και 
εισπράττονται πρώτη 
φορά. 
(Κωδ.2111) 

444.043.93 441.801,33 486.252.90 460.120 

Βεβαιωθέντα 
Έσοδα(ΠΟΕ)Κωδ.3211. 

26.864.09 0 0 31.405 

ΣΥΝΟΛΟ 1.407.126,60 1.471.397,71 2.460.840,49 2.482.112 

ΕΣΟΔΑ 
Για τον καθορισμό εσόδων του έτους 2021 λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 
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 για τις οικίες ανέρχονται σε 
1.339.059χιλ.με τιμή ανά τ.μ 1,50€.και για τα καταστήματα 189.504χιλ.τμ.με τιμή 3.98€. 
        
 
ΕΞΟΔΑ. Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού διαμορφώνονται αναλυτικά στο 
παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ανταποδοτικών τελών.  
 



 
 
 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ     
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ 

 

      

 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 2019 ΑΠΌ 1/1/2020 ΕΩΣ 
31/7/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 2020 2021 

       
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ 20/6011.0001 781.489.80 481.017.39 875.380 800.000 

 20/6021.0001 83.459.36 40.440.22 69.930 69.000 
 20/6041.0001 114.665.96 14.783.07 61.755 50.180.81 
      

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 20/6012.0001 56.625.90 18.333.44 52.000 50.000 

 20/6022.0001 2.606.90 454.44 3.500 3.500 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 
ΤΑΜΕΙΑ 

20/6051.0001 34.662 18.966.19 39.310 38.000 

 20/6051.0003+004 76.762 58.438.1 76.500 113.000 

 20/6052.0001 23.081.78 10109.25 17.520 18.000 
 20/6054.0001 30.363.19 3993.29 15.110  
 20/6056.0001 15.457.40 9353.75 15.672 17.000 

ΠΑΡΟΧΕΣ(Γάλα
, Ρούχα κ.λ.π.) 

20/6061.0001 20.986.99 7655.54 31.000 35.000 

 20/6063.0002 0 0 12.838 17.500 
      

ΚΑΥΣΙΜΑ 20/6641.0001 71.062.42 20195.20 72.000 96,000 
 20/6643.0001 4.050.94 1996.79 5.000 5.000 
      

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

20/6253.0001 14.411.59 14.026.59 14.260 16.000 

      
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΜΗΧ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.0001    3.000 

 20/6262.0001    1.000 
 20/6263.0001 17.065.16 4652.16 40.890 46.000 
 20/6264.0001 5.996.64 0 3.500 13.000 
 20/6265.0001 78.80 0  1.000 
 20/6661.0001 0 0   
 20/6662.0001 29.76 0  1.000 
      

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 20/6671.0001 528 0 6.000 7.000 
 20/6671.0002 23.10 0 1300 500 
 20/6671.0099 0 0   

 20/6672.0001 217 0  2.000 
 20/6672.0099 0 0   
 20/6681.0001     

ΤΕΛΗ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ-
ΚΤΕΟ 

20/6322.0001 3.379 1254.00 3.380 2.000 

      
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ 20/6411.0001 0 0   

 20/6162.0001 9.791.78 3259,81 9.800 12.000 



    
 
   Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και  αναμένοντας μεταβολές στα τετραγωνικά μέτρα (μετά την δήλωση 
των τετραγωνικών στην πλατφόρμα ) θεωρούμε ότι για το οικονομικό έτος 2021 τα έσοδα θα κινηθούν  
αυξητικά καλύπτοντας  το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μη 
δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών. 
    Επίσης πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του 
ΚΔΚ(Ν.3463/06)που ορίζει τα εξής Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται με 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ,όπως η 
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.(δηλ. μπορεί να περιλαμβάνει 
πολύτεκνους, μονογονεικές οικογένειες, άτομα με αναπηρία, μακροχρόνια άνεργοι, άποροι. Το 

      
ΧΗΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 20/6633.0001 0 0 0  

      
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 20/6631.0001 631.45 79,30 3783,70 9.000 

 20/6634.0001 4.884.48 1527,68 
 

5154,20 12.443 

 20/6462.0001 310  409,20 1.000 
 20/6271.0001 141.47 14,74 142 500 
 20/6245.0001 706.80 282,72 494,76 1.000 
 20/6681.0001 888.72 0  1.000 

ΔΑΝΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝ/ΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

00/6516.0003 325.821,21 349.139,13 349.139.13 374.125.81 

 00/6516.0004 146.554,29 148.472,89 148.472.89 152.000 
 00/6516.0005  8.700 8.700  

24.360 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ 
ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

20/6211.0001 135.907 71.058,00 126.000 155.000 

 20/6273.0001 7.016 3.391 6.000 8.000 
      

ΕΔΣΝΑ 20/6721.0001 320.515 66.802,04 391.278  452.420 
      

ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
ΠΟΕ 

20/8111-8113-8116 92.432,50 , 165.979  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 

  2.402.604,39 1.358.396,73 2.632.197,88 2.607,529,60 

ΕΣΟΔΑ      

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

311  
1.974.587,59 

936.218,58 1.990.587 2.058.213 

Τακτικά έσοδα 
από τέλη 

καθαριότητας 
που 

βεβαιώνονται 
και εισπράτονται 

πρώτη φορά 

2111. 486.252.90 444.043.93 460.120 486.253 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ 
& ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

3211 0 26.864.09 31.405 4,541 

EΣΟΔΑ(ΠΟΕ)      

ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΣΟΔΩΝ 

 2.460.840,49 1.407.126,60 2.482.112 2,549,007 



μειωμένο τιμολόγιο θα ισχύει μόνο για την παροχή στην κύρια κατοικία και δεν αφορά 
επαγγελματικούς, βιομηχανικούς-βιοτεχνικούς χώρους. 
 

 

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 και 
λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Πολυχρονάκη Συμεών ο οποίος ψηφίζει ΚΑΤΑ 
Η δημοτική σύμβουλος κ. Παραγιού Άννα ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 
  

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 
Εισηγείται : 
1. Την μη αναπροσαρμογή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας φωτισμού για το έτος 
2021 και την διατήρησή του σύμφωνα με την 249/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και τη 
διαμόρφωση των συντελεστών ως εξής: 
 
 
 1ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Οικίες, κοιν. χώροι οικιών και βοηθητικοί χώροι   
       (αποθήκες , χώροι στάθμευσης ) 1,50€/τ.μ/έτος 
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ΚΑΡΑΒΕΛ) Στεγασμένους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται  
για  ύπνο και  τους βοηθητικούς χώρους αυτών 3,43 €/τ.μ/έτος 
 
 
2ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες  
            (καταστήματα-  γραφεία κλπ) 3,98/τ.μ/έτος 
 2.1. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται 
για εργοστάσια, μεγάλες βιοτεχνίες, κέντρα διασκέδασης με ορχήστρα, Ναίτ-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 7,50€ /τ.μ/ € 
 2.2 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ    Για στεγασμένους χώρους που 
χρησιμοποιούνται για γραφεία φοροτεχνικά, γραφεία φωτοτυπικών-φωτοαντίγραφων, χρυσοχοεία, 
βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες ,ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία, γραφεία ταξιδιών, ανθοπωλεία ,κατ/τα πώλησης 
υποδημάτων, λούστρα επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, βιοτεχνίες μικρές, παντοπωλεία, κατ/τα 
κατεψυγμένων προϊόντων και πρατήρια βενζίνης. 3,61€/τ.μ/έτος 
 2.3 ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ   Για Λοιπούς στεγασμένους χώρους ή μη χώρους 
καθώς και τους σταθμούς αυτ/των 3,13 €/τ.μ έτος 
 
 
2) Την ένταξη του τρίτου  συντελεστή : 
3ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς  3,13€/τ.μ/έτος ( Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν 
διαθέσιμα στοιχεία για ακίνητα με κοινωφελή , μη κερδοσκοπική  ή φιλανθρωπική χρήση και 
επομένως δεν  αναμένεται η συμμετοχή του συντελεστή  αυτού στη διαμόρφωση των εσόδων.) 
 
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ-ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ 
 
 
2. Την διατήρηση της με αριθμ. 248/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά 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 
2021 καθώς και της διαδικασίας συγκέντρωσης δικαιολογητικών η οποία έχει ως εξής : 
 
 

Συγκεκριμένα: 

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά Δικαιούχοι 
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο 

όνομά του. 
3. Θεωρημένο ατομικό βιβλιάριο ανασφαλίστου 

του τμήματος κοινωνικής πρόνοιας. 
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 

2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 
δήλωση, βεβαίωση περί μη υποβολής 
θεωρημένη από την Δ.Ο.Υ. 

Άποροι 
Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο). 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο 

όνομά του. 
3. Βεβαίωση πολυτεκνίας ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 

2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
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). 

 

 
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 Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο). 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο 

όνομά του. 
3. Βεβαίωση τριτεκνίας ή πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης. 
4. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 

2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  

Τρίτεκνοι  
με τρία προστατευόμενα 

τέκνα με ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα έως 

10.000€ 
Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

 
 



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

6. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9. 
7. 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 από 

10.001€ έως 20.000€ 
Απαλλαγή κατά 50% 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.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 
2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  

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

6. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9. 
7. 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 12.500€ 
Πλήρης Απαλλαγή (100%) 

 
 

ΑΜΕΑ 
Με ποσοστό αναπηρίας 

μεγαλύτερο ή ίσο του 67% 
και ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα  
από 12.501€ έως 22.500€ 

Απαλλαγή κατά 50% 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο 

όνομά του. 
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 

2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
4. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 

δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη 
υποβολής από την Δ.Ο.Υ. 

5. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9. 
6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από 

το οποίο θα προκύπτει ότι είναι άγαμη - ος και 
δεν έχει συναφθεί σύμφωνο συμβίωσης. 

7. Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα 

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€ 



προστατευόμενα τέκνα   
8. (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). 

Απαλλαγή κατά 50% 
 

1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (χορηγούνται 
από το Δήμο) 
2. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η στο 

όνομά του. 
3. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικού έτους 

2019 ή Φορολογική δήλωση (Ε1) 2019.  
4. Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορ. 

δήλωση, βεβαίωση θεωρημένη περί μη 
υποβολής από την Δ.Ο.Υ. 

5. Τελευταία δήλωση στοιχείων ακίνητων Ε9. 
6. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για τον χρόνο ανεργίας έως και 

την ημερομηνία αίτησης απαλλαγής στο Δήμο 
Καισαριανής. 

 

Μακροχρόνια άνεργοι  
(πάνω από 1 έτος) οι οποίοι 
θα είναι εγγεγραμμένοι στα 

μητρώα του ΟΑΕΔ, 
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 04.01.2021 
έως 19.02.2021 στο πρωτόκολλο του Δήμου Καισαριανής.  

Οι απαλλαγές και μειώσεις έχουν ετήσια ισχύ και ξεκινούν με την ολοκλήρωση του 
ελέγχου των δικαιολογητικών για το 2021 και την ενημέρωση του αρχείου που τηρεί 
η ΔΕΗ. 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                             5. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)                                                                            
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
                                                                            
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       22/12/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 
                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

                     

 



ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού  έλαβε υπόψη την απόφαση 159/2019 της Οικονομικής Επιτροπής,  την 
σχετική νομοθεσία , μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά , 

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Σταμέλου Ηλία, 
Γεωργοπούλου Κανέλλας, Πολυχρονάκη Συμεών, Κατσαρέλη 
Νικόδημου,Σαρρηπαναγιώτου Στέλλας,Αραχωβίτη Μαρίας , Πλυτά 
Ευάγγελου,Κατημερτζή Γεώργιου και Μιλτσακάκη Μιχάλη οι οποίοι ψηφίζουν 
ΚΑΤΑ. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γραφίδου Γεσθημανή , Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
Καρατζάς Ανδρέας , Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος , Παρασκευά Δέσποινα  
Παραγυιού Άννα, Κουφού Σταυρούλα και  Αλεξόπουλος Σπυρίδων  ψηφίζουν 

ΛΕΥΚΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την  απόφαση για  την μη  αναπροσαρμογή  συντελεστών 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 .όπως αναφέρεται αναλυτικά 
στην απόφαση 159/2020 της Οικονομικής Επιτροπής. 
 

 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  23/12/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


