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

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών του ∆.Σ 

της 7ης συνεδρίασης 
 

Ηµεροµηνία επίδοσης της 020890 
πρόσκλησης στα µέλη του ∆.Σ η 15/3/2012 

 
Αριθ. απόφασης :  82 
Περίληψη απόφασης : 
Καθορισµός των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις µειώσεις - απαλλαγές των 
τελών καθαριότητας και φωτισµού 
 

Ηµεροµηνία συνεδρίασης: 20 Μαρτίου 2012 
 

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, Ζαπαντιώτης Κων/νος, 
Ιωάννου Αικατερίνη, Μπουντούρογλου Νικόλαος 
Κατά την συζήτηση του παρόντος θέµατος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Ζωγόπουλος Ιωάννης, Καλαϊτζίδης 
Νικόλαος 
 
Αριθ. Θέµατος : 11 
Εισηγούµενος το θέµα ο Πρόεδρος του ∆.Σ. δίνει τον λογο στον Αντιδήµαρχο κ.Σπυρίδωνα Σταθούλη 
ο οποίος αναφέρεται στην µε αριθ.πρωτ.021326/12 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: 
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«Με την υπ’ αρ. 395/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η υπ’ αρ. 201/2011 απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής περί επανακαθορισµού των συντελεστών των δηµοτικών τελών (τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού). Στην απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πέραν των συντελεστών 
που τέθηκαν για τις διάφορες κατηγορίες υποχρέων, ορίστηκαν και οι περιπτώσεις υποχρέων, οι 
οποίοι τυγχάνουν είτε µερικής είτε ολικής απαλλαγής από τα ∆ηµοτικά Τέλη (τέλη καθαριότητας και 
φωτισµού). 
Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης υπ’ αρ. 395/2011 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού 
των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις µειώσεις/απαλλαγές των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού, προκειµένου για την κάθε κατηγορία που αναφέρεται στην ανωτέρω 
απόφαση, προτείνουµε τα ακόλουθα: 
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 60.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. 
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα εισοδήµατα. 
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα εισοδήµατα. 
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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου 
συζύγου, 5) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση 
µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του 
αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε 
µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει 
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το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, 
θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
∆. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: 
Πλήρης Απαλλαγή, στην περίπτωση που µοναδικό εισόδηµα είναι επίδοµα ή σύνταξη αναπηρίας. 
Ενήλικες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% µε απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρµόδιας 
υγειονοµικής επιτροπής. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά 
περίπτωση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) αντίγραφο 
νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο 
συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την 
οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων 
του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. 
Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη 
δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή.  Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συµπληρώσει αδιαλείπτως επί 12µηνο 
εγγραφή στον ΟΕΑ∆ και µε ετήσιο εισόδηµα 5.000 ευρώ, προσαυξανόµενο για κάθε προστατευόµενο 
µέλος κατά 587 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και 
βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι έχει συµπληρώσει 12 µήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου 
στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε 
περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει 
ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
ΣΤ. ΑΠΟΡΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόµενο 
κατά 20% για κάθε προστατευόµενο µέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονοµίας & 
Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. 139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β’/2006, 
όπως ισχύει). 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Ζ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 80 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ, µείωση 50% για ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
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∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Η. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 81 τ.µ. ΜΕΧΡΙ 140 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που 
δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά 
µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Θ. ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για την πρώτη τριετία άσκησης ατοµικού επαγγέλµατος, εφόσον έδρα της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ για 
έναρξη ατοµικού επαγγέλµατος, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα 
κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο 
συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία 
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του. 
 
Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.µ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ: 
Πλήρης απαλλαγή για τα εµπορικά καταστήµατα µέχρι 100 τ.µ. του ιστορικού κέντρου που έχουν 
µείωση εισοδήµατος κατά 60%, όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των εισοδηµάτων των 
τελευταίων δύο φορολογικών δηλώσεων.  
Το ιστορικό εµπορικό κέντρο προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στο άρ. 2 παρ. 2β του από το από 14-
09-1995 προεδρικού διατάγµατος (περί τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του 
∆ήµου Αµαρουσίου, ΦΕΚ 727/τ. ∆’/20-09-1995). Σύµφωνα µε αυτό, το ιστορικό εµπορικό κέντρο 
περικλείεται από τις οδούς: Θησέως, Πλαταιών, Χατζηαντωνίου, Γαρδέλη, Σαλαµίνος, Μητροπόλεως, 
Βασ. Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, ∆ιονύσου, Μιλτιάδου, Ρόδου, Παν. Τσαλδάρη και Θεµιστοκλέους και 
ειδικότερα, στα ΟΤ 175, 172, 170, 141, 142, 143, 144, 83, 145, 146, 164, 165, 168, 169, 166, 90, 167, 
171, 201, 201β, 87, 163, 204, 203, 202, 201, καθώς και τα ΟΤ 176, 174, 173, 140 που έχουν πρόσωπο 
επί της οδού Μητροπόλεως, στο ΟΤ 140 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Βασ. Σοφίας, στο ΟΤ 92 
και 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στο ΟΤ 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
∆ιονύσου, στο ΟΤ 205,206 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Θησέως, στα ΟΤ 211, 212, 213, 213Α 
που έχουν πρόσωπο επί της οδού Χατζηαντωνίου, στο ΟΤ 200 που έχουν πρόσωπο στην Βασ. Σοφίας 
και το ΟΤ 200 που έχουν πρόσωπο επί της Γαρδέλη. 
Απαλλαγή σε ποσοστό 50% σε περίπτωση απώλειας εισοδήµατος κατά 30% (σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος) για τα καταστήµατα του ιστορικού κέντρου. Το ίδιο ισχύει και για καταστήµατα 
(όπως µίνι µάρκετ, καφενεία, ψιλικατζίδικα) µέχρι 100 τ.µ. ανεξαρτήτως τοποθεσίας τους. 
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∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 3) 
αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή 
αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 4) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε 
την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 5) θεωρηµένα από την οικεία ∆ΟΥ των φορολογικών δηλώσεων των δύο τελευταίων 
ετών, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του, ώστε να µπορεί να προσδιοριστεί το 
ποσοστό απώλειας εισοδήµατος. 
Για όλες τις περιπτώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το ∆ήµο Αµαρουσίου από Μάιο µέχρι Ιούλιο 
κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος. Οι αιτήσεις προς διευκόλυνση των αιτούντων, θα 
υποβάλλονται και στα ΚΕΠ του ∆ήµου µας.» 
Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται το Σώµα για την λήψη της σχετικής απόφασης. 
 
Το ∆.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω, έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νοµοθεσία, την υπ’αριθ.395/12 
προηγούµενη απόφασή του και µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης, µε ψήφους  (24) υπέρ , 
πέντε (5) κατά των κ.κ. Καρλατήρα Μαρίας, Κλαπάκη ∆ορύλαου, Πολυχρονιάδη ∆ηµητρίου, 
Φωτόπουλου Αθανασίου, Ψάλτη Αικατερίνης , έξι (6)  των κ.κ. Αναστασιάδου Αικατερίνης, Βλάχου 
Κωνσταντίνου, Καρανάσιου Μαρίας, Μπρέγιαννη Αλέξανδρου, Ρώτα Κων/νου, Σαγρή Παναγιώτη 
που δήλωσαν `παρών` 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Εγκρίνει τον καθορισµό των κριτηρίων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τις µειώσεις 
- απαλλαγές των τελών καθαριότητας και φωτισµού, για την κάθε κατηγορία, όπως παρακάτω: 
 
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 60.000 ευρώ, µείωση 50% για 
µεγαλύτερα εισοδήµατα. 
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 40.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. 
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
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εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ, µείωση 50% για µεγαλύτερα 
εισοδήµατα. 
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. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό 
θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε 
περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη 
δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο 
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ 
όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε 
υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη 
υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
∆. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67%: 
Πλήρης Απαλλαγή, στην περίπτωση που µοναδικό εισόδηµα είναι επίδοµα ή σύνταξη αναπηρίας. 
Ενήλικες µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% µε απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση 
αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά 
περίπτωση αρµόδιας υγειονοµικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) 
αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) 
ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 
δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή 
των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το 
ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο 
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, 
θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή.  Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συµπληρώσει αδιαλείπτως επί 
12µηνο εγγραφή στον ΟΕΑ∆ και µε ετήσιο εισόδηµα 5.000 ευρώ, προσαυξανόµενο για κάθε 
προστατευόµενο µέλος κατά 587 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και 
βεβαίωση του ΟΑΕ∆ ότι έχει συµπληρώσει 12 µήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόµιµα 
κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο 
συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε 
την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν 
εισόδηµά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα 
υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την 
οικεία ∆ΟΥ. 
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ΣΤ. ΑΠΟΡΟΙ: 
Πλήρης απαλλαγή. Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδηµα µέχρι 6.000 ευρώ, 
προσαυξανόµενο κατά 20% για κάθε προστατευόµενο µέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 
Υπουργών Οικονοµίας & Οικονοµικών και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ’ αρ. 
139491/2006, ΦΕΚ 1747/τ.Β’/2006, όπως ισχύει). 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Ζ. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΕΧΡΙ 80 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 12.000 ευρώ, µείωση 50% για ετήσιο 
οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Η. ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΠΟ 81 τ.µ. ΜΕΧΡΙ 140 τ.µ.: 
Πλήρης απαλλαγή για ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 15.000 ευρώ. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ 
µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση 
ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο 
εκκαθαριστικού εφορίας απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του. Σε περίπτωση 
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση 
σχετικά µε την µη υποχρέωση υποβολής, θεωρηµένη από την οικεία ∆ΟΥ. 
 
Θ. ΝΕΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: 
Πλήρης απαλλαγή για την πρώτη τριετία άσκησης ατοµικού επαγγέλµατος, εφόσον έδρα της 
επαγγελµατικής δραστηριότητας είναι ο ∆ήµος Αµαρουσίου. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) βεβαίωση της αρµόδιας ∆ΟΥ για 
έναρξη ατοµικού επαγγέλµατος, 3) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 4) αντίγραφο νόµιµα 
κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) ή αντίγραφο 
συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, µε την 
οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων του. 
 
Ι. ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΧΡΙ 100 τ.µ. ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ: 
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Πλήρης απαλλαγή για τα εµπορικά καταστήµατα µέχρι 100 τ.µ. του ιστορικού κέντρου που 
έχουν µείωση εισοδήµατος κατά 60%, όπως αυτό προκύπτει από τη σύγκριση των εισοδηµάτων 
των τελευταίων δύο φορολογικών δηλώσεων.  
Το ιστορικό εµπορικό κέντρο προσδιορίζεται όπως αναφέρεται στο άρ. 2 παρ. 2β του από το από 
14-09-1995 προεδρικού διατάγµατος (περί τροποποίησης του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
του ∆ήµου Αµαρουσίου, ΦΕΚ 727/τ. ∆’/20-09-1995). Σύµφωνα µε αυτό, το ιστορικό εµπορικό 
κέντρο περικλείεται από τις οδούς: Θησέως, Πλαταιών, Χατζηαντωνίου, Γαρδέλη, Σαλαµίνος, 
Μητροπόλεως, Βασ. Σοφίας, 28ης Οκτωβρίου, ∆ιονύσου, Μιλτιάδου, Ρόδου, Παν. Τσαλδάρη και 
Θεµιστοκλέους και ειδικότερα, στα ΟΤ 175, 172, 170, 141, 142, 143, 144, 83, 145, 146, 164, 165, 
168, 169, 166, 90, 167, 171, 201, 201β, 87, 163, 204, 203, 202, 201, καθώς και τα ΟΤ 176, 174, 173, 
140 που έχουν πρόσωπο επί της οδού Μητροπόλεως, στο ΟΤ 140 που έχουν πρόσωπο επί της 
οδού Βασ. Σοφίας, στο ΟΤ 92 και 91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 28ης Οκτωβρίου, στο ΟΤ 
91 που έχουν πρόσωπο επί της οδού ∆ιονύσου, στο ΟΤ 205,206 που έχουν πρόσωπο επί της οδού 
Θησέως, στα ΟΤ 211, 212, 213, 213Α που έχουν πρόσωπο επί της οδού Χατζηαντωνίου, στο ΟΤ 
200 που έχουν πρόσωπο στην Βασ. Σοφίας και το ΟΤ 200 που έχουν πρόσωπο επί της Γαρδέλη. 
Απαλλαγή σε ποσοστό 50% σε περίπτωση απώλειας εισοδήµατος κατά 30% (σε σύγκριση µε το 
προηγούµενο έτος) για τα καταστήµατα του ιστορικού κέντρου. Το ίδιο ισχύει και για 
καταστήµατα (όπως µίνι µάρκετ, καφενεία, ψιλικατζίδικα) µέχρι 100 τ.µ. ανεξαρτήτως 
τοποθεσίας τους. 
∆ικαιολογητικά: 1) αίτηση µαζί µε φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πρόσφατος λογαριασµός ∆ΕΗ, 3) 
αντίγραφο νόµιµα κατατεθειµένου στη ∆ΟΥ µισθωτηρίου συµβολαίου (σε περίπτωση µίσθωσης) 
ή αντίγραφο συµβολαίου (σε περίπτωση ιδιόχρησης), 4) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος 
δικαιούχου, µε την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο ∆ήµο οποιαδήποτε µεταβολή 
των παραπάνω στοιχείων του, 5) θεωρηµένα από την οικεία ∆ΟΥ των φορολογικών δηλώσεων 
των δύο τελευταίων ετών, απ’ όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδηµά του, ώστε να 
µπορεί να προσδιοριστεί το ποσοστό απώλειας εισοδήµατος. 
Για όλες τις περιπτώσεις, οι αιτήσεις υποβάλλονται προς το ∆ήµο Αµαρουσίου από Μάιο µέχρι 
Ιούλιο κάθε έτους και ισχύουν για το επόµενο έτος. Οι αιτήσεις προς διευκόλυνση των 
αιτούντων, θα υποβάλλονται και στα ΚΕΠ του ∆ήµου µας. 
 
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 µε αριθµό 82/2012 απόφαση ∆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.Ιατρίδης 
Γεώργιος, 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.Βλάχος 
Κων/νος, 24.Καρανάσιου Μαρία, 25.Σαγρής Παναγιώτης, 26.Ρώτας Κων/νος, 
27.Αναστασιάδου Αικατερίνη, 28.Καρλατήρα Μαρία, 29.Φωτόπουλος 
Αθανάσιος, 30.Μαγιάκης Ελευθέριος, 31.Κούκουζας Πέτρος, 32.Κλαπάκης 
∆ορύλαος, 33.Ψάλτη Αικατερίνη, 34.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 

 


