
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 5-11-2014 16ης   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα στις 5 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 
και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. 

22403/31-10-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης 
επί των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ 5Ο Η.Δ. 
Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για μείωση των δημοτικών 

τελών ή απαλλαγή από αυτά για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η 
ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων  

παρόντες ήταν  είκοσι δύο (22) και απόντες πέντε (5) ήτοι: κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Βακιρτζή Τιτίκα, 
Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη, Πρωτοπαπά Ελένη και Δελακουρίδης Ιωάννης.  

 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 
Γαλάνης Δημήτριος 

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα 

Βακιρτζή Τιτίκα 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Πρωτοπαπά Ελένη 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

 

Καριώτης Αλέξανδρος  
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος  

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης  

Μπετροσιάν Άλεξ  
Παπαγεωργίου Λεωνίδας 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα 

 

Ζερβός Νικόλαος  
Κανελλάκης Νικόλαος 

Χαροκόπος Παντελής 

 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να  

Συμεωνίδου Χαρίκλεια  
Καβαλάρης Ιωάννης  

  

Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Ζέπου-Χαρλαύτη Ελένη και Πρωτοπαπά Ελένη 

προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δελακουρίδης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος Η.Δ. 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 227/5-11-2014 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:23089/12-11-2014 
ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 210 6794000  

fax: 210 6726081  
email: grammateiads@0177.syzefxis.gov.gr 
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Οι Δημοτικές Σύμβουλοι κ.κ. Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα και Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

απεχώρησαν μετά ψήφιση του 3ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος Η.Δ. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Πρωτοπαπά Ελένη  απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 13ου Θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 
Γεώργιος. 

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Η χώρα μας διανύει μια δύσκολη οικονομικά περίοδο στην οποία δοκιμάζεται η ελληνική οικογένεια και 

ιδιαιτέρως οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως οι άποροι, τα άτομα με  αναπηρίες και οι πολύτεκνοι. 
Η Οικονομική Επιτροπή με την με αριθμ. 282/21-10-2014 ομόφωνη απόφασή της, εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από αυτά για τους απόρους, τα άτομα με 

αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. 

Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006) ορίζονται τα εξής: 

«Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη  πλειοψηφία του 
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι  το πενήντα τοις εκατό 

(50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η 

ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία». 
     Στην παρούσα δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη: 

  α) την ανωτέρω διάταξη του κώδικα, 
   β) τη συνολική μείωση του εισοδήματος των πολιτών και τη συνεπεία αυτής αδυναμία πολλών συνδημοτών 

μας να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και 

   γ) την εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου να επιδείξει τη συμπαράστασή του στις ευπαθείς αυτές ομάδες 
του πληθυσμού. 

Κρίνεται σκόπιμο να ληφθεί μέριμνα για κάποιες κατηγορίες κατά τεκμήριο ασθενέστερων οικονομικά 
πολιτών που πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως οι άποροι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι. 

Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω μείωση των τελών καθαριότητας και 

φωτισμού, για τους απόρους, τα άτομα με  αναπηρίες και πολύτεκνους του Δήμου μας. Η εν λόγω μείωση των 
δημοτικών τελών στόχο έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικά δημοτών, που έχουν την 

περίοδο αυτή μεγαλύτερη ανάγκη, με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση της 
οικονομικής κρίσης.    

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται όπως οριοθετείται αντίστοιχα με βάση την κείμενη 
νομοθεσία. 

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια 

υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για 

κάθε προστατευόμενο μέλος όπως ορίζεται στη Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπ΄αριθμ. 13949/2006 ΦΕΚ 1747/Τ. Β΄/2006, όπως ισχύει). 

 
2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 50.000,00 ευρώ.  

Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που 
να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 

στρατιωτική τους θητεία. 
β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

μέχρι 40.000,00 ευρώ.  
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) ) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική 

τους θητεία. 
γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000,00 ευρώ.  
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Μονογονεϊκές Οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση 

χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 

 
3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του 

Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. 

Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα 
είναι το επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας. 

Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση 
σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής 

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας ) 
θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο 

απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή. 
 

  Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά με τη μείωση των δημοτικών 

τελών ή απαλλαγή από αυτά για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους 

οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.  

 
  

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Με την υπ’ αριθμ. 282/21-10-2014 ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3, του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από αυτά για τους απόρους, τα άτομα με 
αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, ως 

ακολούθως: 

1. Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  
Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για 

κάθε προστατευόμενο μέλος όπως ορίζεται στη Υ.Α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υπ΄αριθμ. 13949/2006 ΦΕΚ 1747/Τ. Β΄/2006, όπως ισχύει). 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια 

υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

 

2. α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 50.000,00 ευρώ.  

Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που 

να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη 
στρατιωτική τους θητεία. 

β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 
μέχρι 40.000,00 ευρώ.  

Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) ) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία. 

γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 20.000,00 ευρώ.  

Μονογονεϊκές Οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση 

χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία. 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 
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3. Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα 

είναι το επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας. 
Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση 

σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του 

Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. 

 
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας) θα 

πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος 

έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 227/2014 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 

 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

 ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ  ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

 ΜΠΕΤΡΟΣΙΑΝ ΑΛΕΞ 

 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

 ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

Από το πρακτικό της 16ης Συνεδριάσεως του ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού στις   ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

5-11-2014 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό, 12-11-2014 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΟΥΜΠΑΣΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

ΑΔΑ: 7ΖΨΝΩΗ8-92Ξ
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