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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 
της 41ης συνεδρίασης 

 
Ηµεροµηνία επίδοσης της 088037 

πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 25/11/2011 
 
Αριθ. απόφασης :  395 
Περίληψη απόφασης : 
Έγκριση της υπ'αριθ.201/11 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
"Επανακαθορισµό των συντελεστών υπολογισµού δηµοτικών τελών" 
 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 29 Νοεµβρίου 2011 
 

Τ Α   Μ Ε Λ Η 
 1) Γαρδέλης Επαµεινώνδας        (Πρόεδρος)     22) Σµυρνής ∆ηµήτριος          (Μέλος) 
 2) Γιαννακάκος Ηλίας            (Αντιπρόεδρος) 23) Καλαϊτζίδης Νικόλαος       (Μέλος) 
 3) Κόκκαλης Βασίλειος           (Γραµµατέας)   24) Κάββαλος Νικόλαος          (Μέλος) 
 4) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        25) Αλεπούς Νικόλαος           (Μέλος) 
 5) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        26) Μπαλάσης Βασίλειος         (Μέλος) 
 6) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        27) Μπρέγιαννης Αλέξανδρος     (Μέλος) 
 7) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        28) Ζαπαντιώτης Κων/νος        (Μέλος) 
 8) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        29) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος) 
 9) Καρλαύτης ∆ηµήτριος          (Μέλος)        30) Καρανάσιου Μαρία           (Μέλος) 
10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος) 
11) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        32) Ρώτας Κων/νος              (Μέλος) 
12) Παρτσινέβελος Αντώνιος       (Μέλος)        33) Αναστασιάδου Αικατερίνη    (Μέλος) 
13) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)        34) Μπουντούρογλου Νικόλαος    (Μέλος) 
14) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        35) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος) 
15) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος) 
16) Ζωγόπουλος Ιωάννης           (Μέλος)        37) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος) 
17) Καµπούκος ∆ηµήτριος          (Μέλος)        38) Κούκουζας Πέτρος           (Μέλος) 
18) Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας    (Μέλος)        39) Κλαπάκης ∆ορύλαος          (Μέλος) 
19) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        40) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος) 
20) ∆ούσης-Ρασσιάς Νικόλαος      (Μέλος)        41) Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος    (Μέλος) 
21) Νταλούκας Κωνσταντίνος       (Μέλος) 

 
Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόµιµα ο ∆ήµαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών 
 
Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Γιαννακάκος Ηλίας, Καλαϊτζίδης 
Νικόλαος 
 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Ζωγόπουλος Ιωάννης, 
Ιατρίδης Γεώργιος, Ρώτας Κων/νος 
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Αριθ. Θέµατος : 1 
 
Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δίνει τον λόγο στον 
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Σπυρίδωνα Σταθούλη ο οποίος αναφέρεται στην µε αρ. 
201/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής η οποία εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο τον επανακαθορισµό των συντελεστών υπολογισµού δηµοτικών τελών, όπως 
παρακάτω : 
 
ΟΙΚΙΕΣ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΟΙΚΙΩΝ 1,85 €/µ2 
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΩ 1000 9,25 €/µ2 
Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΟΙΝ-ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 9,25 €/µ2 
Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 7,00 €/µ2 
Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΓΚΑΡΑΖ (Β+Γ) / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 5,50 €/µ2 
ΓΚΑΡΑΖ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 8,50 €/µ2 
    
    
     
   
Στην ∆ΕΗ θα γνωστοποιηθούν δύο συντελεστές και ειδικότερα ο συντελεστής  1,85 €/µ2 
/ετησίως που θα αφορά οικίες και ο συντελεστής των 9,25 €/µ2 ετησίως που αφορά χώρους 
άλλης χρήσης. 
 
Ο υπολογισµός των τελών ανά ηλεκτροδοτούµενο χώρο άλλης χρήσης πραγµατοποιείται µε 
την µέθοδο των πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄της παρ.4 του άρθρου 1 του 
Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.429/76 έως ότου το 
µηχανογραφικό σύστηµα της ∆ΕΗ µπορέσει  να δεχθεί περισσοτέρους των δύο συντελεστών 
χρέωσης.  
 
      Ο ∆ήµος χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό των τελών για τους εστεγασµένους χώρους 
γενικής χρήσης, έναν ενιαίο συντελεστή και προσδιορίζει για καθένα από τους υπόχρεους το 
σε τετραγωνικά µέτρα πλασµατικό εµβαδόν του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόµενο επί τον 
ενιαίο συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο µε αυτό που προκύπτει από το γινόµενο του 
πραγµατικού εµβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. 

  
Οι παραπάνω προτεινόµενοι συντελεστές ισχύουν και στα ακίνητα των περιοχών που 
βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης, δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές ο ∆ήµος µας παρέχει 
υπηρεσίες καθαριότητας.  
 
Οι επαγγελµατικοί χώροι που στεγάζονται και λειτουργούν στις  εκτός σχεδίου περιοχές 
προτείνεται ανεξαρτήτως δραστηριότητας να  εντάσσονται στην Γ κατηγορία. 

 
Οι µη στεγασµένοι χώροι θα υπολογίζονται µε το 1/3 του συντελεστή της κατηγορίας που 
υπάγονται. 

        
      Σε εµπορικά κέντρα µε µετρητή µέσης τάσης  που στεγάζονται περισσότερες από µία 
επιχειρήσεις τα ακίνητα που µένουν κλειστά και δεν χρησιµοποιούνται θα απαλλάσσονται 
µετά από υπεύθυνη δήλωση της διαχείρισης κτιρίου ότι δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύµα και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν χρησιµοποιείται. Η απαλλαγή θα ισχύει από την 
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ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ∆ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. Όσα ακίνητα κατά την 
µίσθωσή τους δεν δηλωθούν έγκαιρα από τους ιδιοκτήτες και την διαχείριση στην υπηρεσία 
του ∆ήµου ,  θα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που τους αναλογεί 
µαζί µε το σχετικό πρόστιµο αναδροµικά από τον χρόνο απαλλαγής τους. 
            
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012.» 
 
Υστερα από τα ανωτέρω παρακαλείται το Σώµα για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση  του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
Σπυρίδωνα Σταθούλη έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, την µε αρ. 201/11 
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, την προσθήκη του ∆ηµάρχου κ. Γεωργίου Πατούλη ο 
οποίος θέλει να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ελάφρυνση των οικογενειακών 
προϋπολογισµών διατηρεί τις απαλλαγές  των Τελών Καθαριότητας και φωτισµού που 
αποφάσισε µε την υπ αριθ.505/2007 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε εφαρµογή της 
παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006   στα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και των 
πολύτεκνων οικογενειών και εντάσσει και άλλες οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες 
της πόλης ως κάτωθι: 
 
 

• ∆ιατήρηση της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισµού των πολύτεκνων 
οικογενειών µε εισόδηµα έως 60 χιλιάδες ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδηµα, η 
απαλλαγή είναι κατά 50%.  

 
• ∆ιατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για τους πολίτες µε 

αναπηρία άνω του 67%, όταν το µοναδικό τους εισόδηµα είναι το επίδοµα 
αναπηρίας. 

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στους µακροχρόνια άνεργους, 
όπως αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Απασχόλησης.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στους άπορους, όπως αυτό 
ορίζεται  αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στις τρίτεκνες οικογένειες µε 
εισόδηµα έως 40.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδηµα,  απαλλαγή κατά 50%. 

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των µονογονεϊκών οικογενειών, 

(οικογένειες που αποτελούνται από ανύπαντρες µητέρες ή χήρες, που έχουν ανήλικο 
ή ανήλικα παιδιά µε εισόδηµα έως 20.000 ευρώ). Πάνω από αυτό το εισόδηµα,  
απαλλαγή κατά 50%.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των  ιδιοκτητών  διαµερισµάτων 

έως 80 τετραγωνικά µέτρα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των οποίων θα είναι για 
το 2011 έως 12.000 ευρώ. Για εισόδηµα έως 15.000 ευρώ, η απαλλαγή είναι 50%.  
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• Απαλλαγή κατά 50% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των ιδιοκτητών  
διαµερισµάτων από 81 έως 140 τετραγωνικά µέτρα, το ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα των οποίων θα είναι για το 2011 έως 15.000 ευρώ 

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για την πρώτη τριετία, στους 

νέους επαγγελµατίες δηµότες µας, που κάνουν έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος µε 
έδρα το Μαρούσι. Για τα γραφεία εµπορικής χρήσης ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, 
συµβολαιογραφεία,  η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των εµπορικών καταστηµάτων 

µέχρι 100µ2 του ιστορικού εµπορικού κέντρου, που αποδεδειγµένα έχουν απώλεια 
εισοδήµατος κατά 100%  και µείωση 50% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού  για 
όσα έχουν  µείωση πάνω από 30% σε σχέση µε τον  κύκλο εργασίας  του 
προηγούµενου έτους, το ίδιο ισχύει και για καταστήµατα  µέχρι 100µ2  που βρίσκονται 
σε όλες τις  γειτονιές του ∆ήµου,     όπως µίνι µάρκετ, καφενεία και ψιλικατζίδικα. 

 

Για την εφαρµογή των παραπάνω θα καταρτισθεί κανονιστικό πλαίσιο  κοινωνικής πολιτικής 
του ∆ήµου µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις   αναλυτικά που θα απαιτούνται για την 
µείωση/απαλλαγή του τέλους καθαριότητας όλων των κατηγοριών. 

Το καθεστώς µε βάση του οποίου χορηγείται η µείωση/απαλλαγή του τέλους καθαριότητας 
και φωτισµού θα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο µε ευθύνη του δικαιούχου, µε την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών ή εγγράφων προς την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Οι  µειώσεις/απαλλαγές  αφορούν  το οικονοµικό έτος 2012  πλην της κατηγορίας των νέων 
επαγγελµατιών µε απαλλαγή τριών ετών  µε χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους το 2012. 

Τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται στο αρµόδιο για την κοινωνική πολιτική 
του ∆ήµου τµήµα, θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους και θα προωθούνται στο τµήµα 
εσόδων για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Σηµειώνεται ότι  οι µειώσεις / απαλλαγές  δεν θα έχουν αναδροµική ισχύ αλλά θα ισχύουν 
από την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ∆ΕΗ κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων στο ∆ήµο 
και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Σώµατος όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης µε ψήφους  
(28) υπέρ, οκτώ (8) κατά των κ.κ. Καρλατήρα Μαρίας, Κλαπάκη ∆ορύλαου, Κούκουζα 
Πέτρου, Μαγιάκη Ελευθερίου, Μπουντούρογλου Νικολάου, Πολυχρονιάδη ∆ηµητρίου, 
Φωτόπουλου Αθανασίου, Ψάλτη Αικατερίνη 

 
 
                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ      

Την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2012 ως 
εξής:  

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΟΙΚΙΕΣ    

 

ΟΙΚΙΕΣ / ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ ΟΙΚΙΩΝ  

 

                                               1,85 €/µ2 
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
 
(Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΩ 1000 Μ2 

 
9,25 €/µ2 

(Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΚΟΙΝ-ΣΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ  
9,25 €/µ2 

 
(Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

 
7,00 €/µ2 

 
(Γ) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ/ΓΚΑΡΑΖ (Β+Γ) / ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ 

 
5,50 €/µ2 

 
ΓΚΑΡΑΖ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

 
8,90 €/µ2 

 
 
 
Οι παραπάνω  συντελεστές ισχύουν και για τους στεγασµένους η µη χώρους στους οποίους δεν 
υπάρχει µετρητής παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ για φωτισµό και υπό την 
προϋπόθεση ότι αυτοί χρησιµοποιούνται καθοιονδήποτε τρόπο.  

 
Οι µη στεγασµένοι χώροι θα υπολογίζονται µε το 1/3 του συντελεστή της κατηγορίας που 
υπάγονται. 

        
Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και φωτισµού 
συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται   εκτός σχεδίου πόλης, 
δεδοµένου ότι στις περιοχές αυτές ο ∆ήµος µας παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας.  

 
Οι επαγγελµατικοί χώροι που στεγάζονται και λειτουργούν στις  εκτός σχεδίου περιοχές  
ανεξαρτήτως δραστηριότητας εντάσσονται στην Γ κατηγορία. 

 
Σε εµπορικά κέντρα µε µετρητή µέσης τάσης  που στεγάζονται περισσότερες από µία 
επιχειρήσεις τα ακίνητα που µένουν κλειστά και δεν χρησιµοποιούνται θα απαλλάσσονται µετά 
από υπεύθυνη δήλωση της διαχείρισης κτιρίου ότι δεν καταναλώνει ηλεκτρικό ρεύµα και 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν χρησιµοποιείται. Η απαλλαγή θα ισχύει από την 
ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ∆ΕΗ και δεν θα έχει αναδροµική ισχύ. Όσα ακίνητα κατά την 
µίσθωσή τους δεν δηλωθούν έγκαιρα από τους ιδιοκτήτες και την διαχείριση στην υπηρεσία του 
∆ήµου,  θα επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που τους αναλογεί µαζί µε το 
σχετικό πρόστιµο αναδροµικά από τον χρόνο απαλλαγής τους. 
 
Στην ∆ΕΗ θα γνωστοποιηθούν δύο συντελεστές και ειδικότερα ο συντελεστής  1,85 €/µ2 /ετησίως 
που θα αφορά οικίες και ο συντελεστής των 9,25 €/µ2 €/µ2/ετησίως που αφορά χώρους άλλης 
χρήσης. 
 
 Ο υπολογισµός των τελών ανά ηλεκτροδοτούµενο χώρο άλλης χρήσης πραγµατοποιείται µε την 
µέθοδο των πλασµατικών µέτρων σύµφωνα µε το εδάφιο γ΄της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.429/76 έως ότου το µηχανογραφικό 
σύστηµα της ∆ΕΗ µπορέσει  να δεχθεί περισσοτέρους των δύο συντελεστών χρέωσης.  
 
Ο ∆ήµος χρησιµοποιεί για τον υπολογισµό των τελών για τους εστεγασµένους χώρους γενικής 
χρήσης, έναν ενιαίο συντελεστή και προσδιορίζει για καθένα από τους υπόχρεους το σε 
τετραγωνικά µέτρα πλασµατικό εµβαδόν του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόµενο επί τον ενιαίο 
συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο µε αυτό που προκύπτει από το γινόµενο του πραγµατικού 
εµβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι προγενέστερες σχετικές αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Επίσης η ∆ηµοτική Αρχή θέλοντας να συνεχίσει να συνεισφέρει στην ελάφρυνση των 
οικογενειακών προϋπολογισµών διατηρεί τις απαλλαγές  των Τελών Καθαριότητας και φωτισµού 
που αποφάσισε µε την υπ αριθ.505/2007 σε εφαρµογή της παρ.3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006   
στα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και των πολύτεκνων οικογενειών και εντάσσει και άλλες 
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οικονοµικά ασθενέστερες κοινωνικές οµάδες της πόλης ως κάτωθι: 
 
 

• ∆ιατήρηση της απαλλαγής από τέλη καθαριότητας και φωτισµού των πολύτεκνων 
οικογενειών µε εισόδηµα έως 60 χιλιάδες ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδηµα, η απαλλαγή 
είναι κατά 50%.  

 
• ∆ιατήρηση της απαλλαγής από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για τους πολίτες µε 

αναπηρία άνω του 67%, όταν το µοναδικό τους εισόδηµα είναι το επίδοµα αναπηρίας. 
 

• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στους µακροχρόνια άνεργους, όπως 
αυτό ορίζεται από το Υπουργείο Απασχόλησης.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στους άπορους, όπως αυτό ορίζεται  

αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία.  
 

• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στις τρίτεκνες οικογένειες µε 
εισόδηµα έως 40.000 ευρώ. Πάνω από αυτό το εισόδηµα,  απαλλαγή κατά 50%. 

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των µονογονεϊκών οικογενειών, 

(οικογένειες που αποτελούνται από ανύπαντρες µητέρες ή χήρες, που έχουν ανήλικο ή 
ανήλικα παιδιά µε εισόδηµα έως 20.000 ευρώ). Πάνω από αυτό το εισόδηµα,  απαλλαγή 
κατά 50%.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των  ιδιοκτητών  διαµερισµάτων έως 

80 τετραγωνικά µέτρα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των οποίων θα είναι για το 2011 
έως 12.000 ευρώ. Για εισόδηµα έως 15.000 ευρώ, η απαλλαγή είναι 50%.  

 
• Απαλλαγή κατά 50% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των ιδιοκτητών  

διαµερισµάτων από 81 έως 140 τετραγωνικά µέτρα, το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα των 
οποίων θα είναι για το 2011 έως 15.000 ευρώ 

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για την πρώτη τριετία, στους νέους 

επαγγελµατίες δηµότες µας, που κάνουν έναρξη ασκήσεως επαγγέλµατος µε έδρα το 
Μαρούσι. Για τα γραφεία εµπορικής χρήσης ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, 
συµβολαιογραφεία,  η απαλλαγή ισχύει για ένα έτος.  

 
• Απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού των εµπορικών καταστηµάτων µέχρι 

100µ2 του ιστορικού εµπορικού κέντρου, που αποδεδειγµένα έχουν απώλεια 
εισοδήµατος κατά 100%  και µείωση 50% από τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού  για 
όσα έχουν  µείωση πάνω από 30% σε σχέση µε τον  κύκλο εργασίας  του προηγούµενου 
έτους, το ίδιο ισχύει και για καταστήµατα  µέχρι 100µ2  που βρίσκονται σε όλες τις  
γειτονιές του ∆ήµου,     όπως µίνι µάρκετ, καφενεία και ψιλικατζίδικα. 

Για την εφαρµογή των παραπάνω θα καταρτισθεί κανονιστικό πλαίσιο  κοινωνικής πολιτικής του 
∆ήµου µε τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις   αναλυτικά που θα απαιτούνται για την 
µείωση/απαλλαγή του τέλους καθαριότητας όλων των κατηγοριών. 

Το καθεστώς µε βάση του οποίου χορηγείται η µείωση/απαλλαγή του τέλους καθαριότητας και 
φωτισµού θα επιβεβαιώνεται κάθε χρόνο µε ευθύνη του δικαιούχου, µε την υποβολή των 
απαραίτητων δικαιολογητικών ή εγγράφων προς την αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

Οι  µειώσεις/απαλλαγές  αφορούν  το οικονοµικό έτος 2012  πλην της κατηγορίας των νέων 
επαγγελµατιών µε απαλλαγή τριών ετών  µε χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους το 2012. 

Τα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία θα υποβάλλονται στο αρµόδιο για την κοινωνική πολιτική του 
∆ήµου τµήµα, θα ελέγχονται ως προς την επάρκεια τους και θα προωθούνται στο τµήµα εσόδων 
για τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Σηµειώνεται ότι  οι µειώσεις / απαλλαγές  δεν θα έχουν αναδροµική ισχύ αλλά θα ισχύουν από 
την ηµεροµηνία ενηµέρωσης της ∆ΕΗ κατόπιν αιτήσεων των ενδιαφεροµένων στο ∆ήµο.  
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Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012.» 
 
 
Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. ∆ήµαρχο. 
 
Εκδόθηκε η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της µε αριθµό 395/2011 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται : 
 
O ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Τ Α  Π Α Ρ Ο Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η 
Γαρδέλης Επαµεινώνδας 1.Κόκκαλης Βασίλειος, 2.Λέκκα-Καλαντζάκη 

Ελένη, 3.Πέππας Νικόλαος, 4.Ζήκος 
Γεώργιος, 5.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 
6.Κάββαλος Ευάγγελος, 7.Καρλαύτης 
∆ηµήτριος, 8.Σταθούλης Σπυρίδων, 
9.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 
10.Παρτσινέβελος Αντώνιος, 
11.Αντωνόπουλος Κων/νος, 12.Ιωάννου 
Αικατερίνη, 13.Καµπούκος ∆ηµήτριος, 
14.Κατσιγιάννης Επαµεινώνδας, 
15.Τσιπουράκης Στέφανος, 16.∆ούσης-
Ρασσιάς Νικόλαος, 17.Νταλούκας 
Κωνσταντίνος, 18.Σµυρνής ∆ηµήτριος, 
19.Κάββαλος Νικόλαος, 20.Αλεπούς 
Νικόλαος, 21.Μπαλάσης Βασίλειος, 
22.Μπρέγιαννης Αλέξανδρος, 
23.Ζαπαντιώτης Κων/νος, 24.Βλάχος 
Κων/νος, 25.Καρανάσιου Μαρία, 26.Σαγρής 
Παναγιώτης, 27.Αναστασιάδου Αικατερίνη, 
28.Μπουντούρογλου Νικόλαος, 
29.Καρλατήρα Μαρία, 30.Φωτόπουλος 
Αθανάσιος, 31.Μαγιάκης Ελευθέριος, 
32.Κούκουζας Πέτρος, 33.Κλαπάκης 
∆ορύλαος, 34.Ψάλτη Αικατερίνη, 
35.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 

 


