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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΜΟΝΑΔΑ Γ' ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 100052/13-12-2022 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το βιβλίο πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής  

της 44/2022 με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίασης  
 

Ημερομηνία Επίδοσης της 96753 
πρόσκλησης στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η 02-12-2022 

  
Ημερομηνία συνεδρίασης: 08 Δεκεμβρίου 2022 

Αριθμ. απόφασης: 654/2022 
 
Περίληψη απόφασης: 

Λήψη απόφασης για μείωση ή Απαλλαγή Δημοτικών Τελών, για το έτος 2023 και 
μετέπειτα, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής της, σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες και σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου  
 
Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι κ.κ.:  
1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 

Σταθούλης  Σπυρίδων 
Κατσιγιάννης  Επαμεινώνδας 
Νικολαράκος  Ιωάννης 
Βλάχου - Σταματάκη  Ελένη 
Παπαδόπουλος  Μιχαήλ 
Λέκκα  Φανή 

Πρόεδρος 
Αντιπρόεδρος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 
Τακτικό Μέλος 

 

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής ορίστηκε σύμφωνα με την 14/2022 
Aπόφαση Δημάρχου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σπυρίδων Σταθούλης, τα μέλη της 
εκλέχθηκαν σύμφωνα με την 2/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα (6) μέλη 

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ  Σαγρής Παναγιώτης, 
Μπόγδανος Σπυρίδων, Μπούρας Βασίλειος αν και νόμιμα εκλήθησαν.  
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Αρίθμ. Θέματος:  3   
Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αναφέρεται στην 
υπ' αριθμ. πρωτ. 96509 /01-12-2022 εισήγηση της Μονάδας Β΄ Υποστήριξη 
Αντιδημάρχων και Εκτελεστικής Επιτροπή του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:   
   

Σύμφωνα με το άρθρο 202, παρ. 3 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/2006), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140/τ.Α’):  

Άρθρο 12 

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. 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 
ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 
νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος 
Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).».  

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την μείωση ή απαλλαγή των 
Δημοτικών Τελών, για το έτος 2023 και μετέπειτα, εφόσον δεν υπάρξει λόγος 
τροποποίησής της,  σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και σε Στέγες 
Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εδρεύουν 
στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου ως εξής: 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Α.- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% 

Πλήρης Απαλλαγή σε ενήλικες ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 
67%. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης (όπου απαιτείται) 
3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
4. Απόφαση (φ/ο) της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, 

σχετικής με το ποσοστό αναπηρίας 
5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
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6. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης (Ε1) και του ατόμου που 
φιλοξενεί τον αιτούντα. 

7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

Β.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(πρώην                            ΚΕΑ) σύμφωνα  με το Ν. 4389/2016, άρθρο 235 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4659/20, άρθρο 29    

Πλήρης Απαλλαγή 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Αντίγραφο αίτησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Απόφαση 

Έγκρισης   
3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
4. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Γ.- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Πολύτεκνοι είναι όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα ή ενήλικα 
τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία. 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
40.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού από 
40.001,00€ έως 50.000,00€   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης  
3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
4. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
6. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
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7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Δ.- ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

Τρίτεκνοι είναι όσοι έχουν τρία (3) ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν 
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το 
κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
30.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού από 
30.001,00€ έως 40.000,00€  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης  
3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
4. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
6. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Ε.- ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται όσες αποτελούνται από ένα (1) γονιό 
και ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο τέκνο που δεν έχει 
συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτά σε αναγνωρισμένες από το κράτος 
σχολές ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 20.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από 20.001,00€ έως 
30.000,00€  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
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2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
3. Διαζύγιο ή αίτηση διαζυγίου και αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου ή 

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (όπου απαιτείται)    
4. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
5. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
6. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
7. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

ΣΤ.- ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
10.000,00€ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
3. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους 

μήνες και Δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
4. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
5. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
6. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
7. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Ζ.- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Άτομα με χαμηλό εισόδημα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα νοικοκυριού έως 6.000,00€ ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για 
κάθε προστατευόμενο μέλος. 

  

Πλήρης Απαλλαγή 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
2. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
3. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
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4. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 
Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 

5. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
6. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

Η.- ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) 
μη       κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές 
υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με 
Νοητική Υστέρηση. 

Η ίδρυση και λειτουργία τους καθορίζεται από την με αριθμό 
Δ12/ΓΠοικ.13107/283/2019 (ΦΕΚ 1160/τ.Β’/08-04-2019 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Πλήρης Απαλλαγή 

        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αίτηση 

2. ΦΕΚ Πιστοποίησης του ΝΠΙΔ ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

3. Πρακτικό εκπροσώπησης 

4. Φ/Ο Ταυτότητας του εκπροσώπου 

5. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  

6. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας ΣΥΔ 

7. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο ή συμβόλαιο ακινήτου 

8. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος  

9. Απόφαση (φ/ο) της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, 
σχετικής με το ποσοστό αναπηρίας, ατόμων που φιλοξενούνται 

10. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του ΝΠΙΔ με την οποία θα δηλώνει 
ότι θα γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των 
παραπάνω στοιχείων   
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση με αντίστοιχα δικαιολογητικά, 
στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), 
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση.  

Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, ισχύει μόνο για την παροχή της 
μονίμου/κύριας κατοικίας και δεν αφορά δευτερεύουσες κατοικίες καθώς 
και  επαγγελματικούς χώρους.  

Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται ανά έτος ως 
το τέλος του μηνός Οκτωβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα 
να προβεί στην άρση της μείωσης ή απαλλαγής, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.   

Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, από την υποβολή των δικαιολογητικών, χωρίς αναδρομική ισχύ.   

Σε περίπτωση ψευδούς ή μη έγκαιρης δήλωσης μεταβολής στοιχείων, ο Δήμος 
θα καταλογίζει στον υπόχρεο αναδρομική καταβολή των δημοτικών τελών, για 
όσο χρονικό διάστημα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μείωσης ή απαλλαγής. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη 
της την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της,  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της 
παρούσης, την μείωση ή απαλλαγή των Δημοτικών Τελών, για το έτος 2023 και 
μετέπειτα, εφόσον δεν υπάρξει λόγος τροποποίησής της,  σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες και σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που εδρεύουν στα όρια του Δήμου Αμαρουσίου ως εξής: 

  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ή ΑΠΑΛΛΑΓΗ 
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ  

Α.- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΝΩ ΤΟΥ 67% 

Πλήρης Απαλλαγή σε ενήλικες ή προστατευόμενα μέλη με αναπηρία άνω του 
67%. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

8. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
9. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης (όπου απαιτείται) 
10. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
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11. Απόφαση (φ/ο) της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, 
σχετικής με το ποσοστό αναπηρίας 

12. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 
Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 

13. Φορολογική δήλωση (Ε1). Σε περίπτωση φιλοξενίας είναι απαραίτητη η 
προσκόμιση της φορολογικής δήλωσης (Ε1) και του ατόμου που 
φιλοξενεί τον αιτούντα. 

14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 
γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

Β.- ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 
(πρώην                            ΚΕΑ) σύμφωνα  με το Ν. 4389/2016, άρθρο 235 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν. 4659/20, άρθρο 29    

Πλήρης Απαλλαγή 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

5. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
6. Αντίγραφο αίτησης Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Απόφαση 

Έγκρισης   
7. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
8. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Γ.- ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Πολύτεκνοι είναι όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα τέκνα ή ενήλικα 
τέκνα που δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες από το κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία. 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
40.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού από 
40.001,00€ έως 50.000,00€   

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

8. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
9. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης  
10. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
11. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
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12. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 
Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 

13. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Δ.- ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 

Τρίτεκνοι είναι όσοι έχουν τρία (3) ανήλικα τέκνα ή ενήλικα τέκνα που δεν 
έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτούν σε αναγνωρισμένες από το 
κράτος σχολές ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
30.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού από 
30.001,00€ έως 40.000,00€  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

8. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
9. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης  
10. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
11. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
12. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
13. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Ε.- ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται όσες αποτελούνται από ένα (1) γονιό 
και ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο τέκνο που δεν έχει 
συμπληρώσει το 25ο έτος, εφόσον φοιτά σε αναγνωρισμένες από το κράτος 
σχολές ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία 

α) Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 20.000,00€  και 

β) Μείωση 50% για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα από 20.001,00€ έως 
30.000,00€  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

9. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
10. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
11. Διαζύγιο ή αίτηση διαζυγίου και αποδεικτικό επιμέλειας τέκνου ή 

Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (όπου απαιτείται)    
12. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
13. Βεβαίωση φοίτησης ή αποδεικτικό στρατιωτικής θητείας (όπου απαιτείται) 
14. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
15. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
16. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

ΣΤ.- ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Πλήρης Απαλλαγή για ετήσιο φορολογητέο εισόδημα νοικοκυριού έως 
10.000,00€ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

8. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
9. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
10. Βεβαίωση ανεργίας ΟΑΕΔ για τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενους 

μήνες και Δελτίο ανεργίας σε ισχύ 
11. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
12. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
13. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
14. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

  

Ζ.- ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 

Άτομα με χαμηλό εισόδημα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο 
εισόδημα νοικοκυριού έως 6.000,00€ ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 20% για 
κάθε προστατευόμενο μέλος. 

  

Πλήρης Απαλλαγή 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
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7. Αίτηση και φ/ο Ταυτότητας 
8. Πιστοποιητικό Οικ. κατάστασης 
9. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος στο όνομα του αιτούντος   
10. Ηλεκτρονικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή όταν πρόκειται για ιδιοκατοίκηση 

Ε9 ή Ε2 του παραχωρητή όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση 
11. Φορολογική δήλωση (Ε1) και Εκκαθαριστικό Εφορίας 
12. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος με την οποία θα δηλώνει ότι θα 

γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων   

Η.- ΣΤΕΓΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) 
μη       κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

Οι Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (Σ.Υ.Δ) αποτελούν ένα σύγχρονο πλαίσιο 
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες, ποιοτικές 
υπηρεσίες εξειδικευμένης επιστημονικής θεραπευτικής υποστήριξης σε άτομα με 
Νοητική Υστέρηση. 

Η ίδρυση και λειτουργία τους καθορίζεται από την με αριθμό 
Δ12/ΓΠοικ.13107/283/2019 (ΦΕΚ 1160/τ.Β’/08-04-2019 απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

Πλήρης Απαλλαγή 

        ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

11. Αίτηση 

12. ΦΕΚ Πιστοποίησης του ΝΠΙΔ ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

13. Πρακτικό εκπροσώπησης 

14. Φ/Ο Ταυτότητας του εκπροσώπου 

15. Πιστοποιητικό Πρωτοδικείου  

16. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας ΣΥΔ 

17. Ηλεκτρονικό Μισθωτήριο ή συμβόλαιο ακινήτου 

18. Τελευταίος λογαριασμός ρεύματος  

19. Απόφαση (φ/ο) της κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, 
σχετικής με το ποσοστό αναπηρίας, ατόμων που φιλοξενούνται 

20. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του ΝΠΙΔ με την οποία θα δηλώνει 
ότι θα γνωστοποιείται στο Δήμο η οποιαδήποτε μεταβολή των 
παραπάνω στοιχείων   
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Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αίτηση με αντίστοιχα δικαιολογητικά, 
στο πρωτόκολλο του Δήμου Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα), 
αυτοπροσώπως ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση.  

Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, ισχύει μόνο για την παροχή της 
μονίμου/κύριας κατοικίας και δεν αφορά δευτερεύουσες κατοικίες καθώς 
και  επαγγελματικούς χώρους.  

Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται ανά έτος ως 
το τέλος του μηνός Οκτωβρίου. Σε αντίθετη περίπτωση ο Δήμος έχει το δικαίωμα 
να προβεί στην άρση της μείωσης ή απαλλαγής, χωρίς προηγούμενη 
ειδοποίηση.   

Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών θα πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, από την υποβολή των δικαιολογητικών, χωρίς αναδρομική ισχύ.   

Σε περίπτωση ψευδούς ή μη έγκαιρης δήλωσης μεταβολής στοιχείων, ο Δήμος 
θα καταλογίζει στον υπόχρεο αναδρομική καταβολή των δημοτικών τελών, για 
όσο χρονικό διάστημα δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις μείωσης ή απαλλαγής. 

Β. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της παρούσας   

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο. 
 
Εκδόθηκε η με αριθμό 654/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται: 
  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΣΤΑΘΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
                   

ΤΑ ΨΗΦΙΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας  
2. Νικολαράκος Ιωάννης  
3. Βλάχου - Σταματάκη Ελένη  
4. Παπαδόπουλος Μιχαήλ  
5. Λέκκα Φανή  
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