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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 

 

          Έρνληαο ππ΄φςε: 

          Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 66 ηνπ απφ 24-9/20-10-1958 Δ/ηνο, ν Δήκνο Αζελαίσλ δεκνζίεπζε ζηηο 

21/2/2011 ζηνλ εκεξήζην Αζελατθφ Τχπν ηελ 71/16-2-2011 Πξάμε ηνπ Δεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, κε ηελ 

νπνία νη ζπληειεζηέο ρξέσζεο ησλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ γηα ην έηνο 2011 δηαηεξήζεθαλ 

γηα κελ ηηο νηθίεο ζην χςνο ησλ 1,65 € ην ηεηξ. κέηξν θαη’ έηνο γηα ηέηαξηε ζπλερή ρξνληά, γηα δε ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ζην χςνο ησλ 6,50 € ην ηεηξ. κέηξν θαη’ έηνο γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά.  

          Επίζεο δεκνζίεπζε ηελ ίδηα εκεξνκελία ηελ ππ’ αξηζ. 72/16-2-2011 Πξάμε ηνπ Δεκνηηθνχ 

Σπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία δηαηεξήζεθε ν Φφξνο Ηιεθηξνδνηνπκέλσλ Φψξσλ γηα ην έηνο 2011 ζην χςνο 

ησλ 0,33 € αλά ηκ ζηεγαζκέλνπ ειεθηξνδνηνπκέλνπ ρψξνπ εηεζίσο θαη ζε 0,16 € αλά ηκ  κε 

ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ εηεζίσο γηα ηξίηε ζπλερή ρξνληά. 

           Πεξαηηέξσ ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε Δεκνηηθή Αξρή ζέινληαο: 

     α) Να ζεκαηνδνηήζεη ηελ αληίιεςή ηεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα αιιαγήο ηνπ ηξφπνπ θαηαλνκήο 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ  

      β)  Να ζπλεηζθέξεη ζηελ ειάθξπλζε ησλ νηθνγελεηαθψλ πξνυπνινγηζκψλ ζπκπνιηηψλ καο πνπ έρνπλ 

πξαγκαηηθή αλάγθε θαη ζε εθαξκνγή ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν 3463/2006 (Κψδηθαο Δήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ) απνθάζηζε κε ηελ 71/16-2-2011 Πξάμε ηνπ θαη ηα παξαθάησ: 

    1) Την μείωζη καηά 50% ηων ηελών καθαριόηηηας και θωηιζμού για ηην πρώηη καηοικία 

(ιδιόκηηηη ή ενοικιαζόμενη) ηων απόρων φπσο απηνί νξηνζεηνχληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Η 

κείσζε ζα ρνξεγείηαη απφ ηελ αξκφδηα Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ, αθνχ πξνεγνπκέλσο πξνζθνκίδεηαη ην 

έγγξαθν πνπ απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή ηνπο αδπλακία θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ Ε1 εάλ ππνβάιιεηαη ή 

ν,ηηδήπνηε άιιν επίζεκν έγγξαθν γηα εμαθξίβσζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο. 

    2)  Την μείωζη καηά 50% ηων ηελών καθαριόηηηας και θωηιζμού για ηην πρώηη 

καηοικία(ιδιόκηηηη ή ενοικιαζόμενη)  ηων αναπήρων με ποζοζηό αναπηρίας από 80% θαη πάλσ θαη 

εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 15.000,00 €.  Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη 

κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ αξκφδηα Υπεξεζία βεβαίσζε Υγεηνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ην χςνο αλαπεξίαο, 

αληίγξαθν Ε1 γηα εμαθξίβσζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο ηεο αξκφδηαο 

ΔΟΥ ηνπ θνξνινγνπκέλνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010. 

     3)  Την μείωζη καηά 50% ηων ηελών καθαριόηηηας και θωηιζμού για ηην πρώηη καηοικία 

(ιδιόκηηηη ή ενοικιαζόμενη) ηων μονογονεϊκών οικογενειών κε εηήζην ζπλνιηθφ νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα κηθξφηεξν ηνπ πνζνχ ησλ 25.000,00 €.  Η κείσζε ζα ρνξεγείηαη κε ηελ πξνζθφκηζε 



πηζηνπνηεηηθνχ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο πνπ απνδεηθλχεη ηελ κνλνγνλετθφηεηα, αληίγξαθν Ε1 γηα 

εμαθξίβσζε ηεο πξψηεο θαηνηθίαο θαη εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 απφ ηελ 

αξκφδηα ΔΟΥ ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

           Γηα φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο αθ’ελφο κελ ε κείσζε θαηά 50% ζα ρνξεγείηαη κε ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο 15/3/2011 θαη κεηά  αθεηέξνπ δε ν ζρεηηθφο 

ινγαξηαζκφο ηεο ΔΕΗ ζα πξέπεη λα εθδίδεηαη ζην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ ηελ κείσζε. 

          Επίζεο ην Δεκνηηθφ Σπκβνχιην κε ηελ ίδηα απφθαζε απνθάζηζε:     

      Τελ δηαηήξεζε ηεο απαιιαγήο απφ ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ηελ πξψηε θαηνηθία 

ησλ ηξηηέθλσλ θαη ησλ πνιπηέθλσλ  αιιά κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα λα ηχρνπλ ηεο ειάθξπλζεο νη 

έρνληεο πξαγκαηηθή αλάγθε. Έηζη γηα κελ ηνπο ηξίηεθλνπο θαζνξίδεηαη εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

35.000,00 € γηα δε ηνπο πνιπηέθλνπο ην πνζφ ησλ 35.000,00 € πνπ πξνζαπμάλεηαη θαηά 8.000,00 € γηα 

ην ηέηαξην παηδί, 6.000,00 € γηα ην πέκπην παηδί θαη 5.000,00 € γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ηνπ πέκπηνπ.   

      Η απαιιαγή γηα κελ ηνπο ηξίηεθλνπο ζα ρνξεγείηαη πέξαλ ησλ εγγξάθσλ πνπ απαηηνχληαη θαηά 

πεξίπησζε ζχκθσλα κε ηελ απφ 13/1/2010 αλαθνίλσζεο ηνπ Δήκνπ Αζελαίσλ θαη κε ηελ πξνζθφκηζε 

εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 ηεο αξκφδηαο ΔΟΥ, γηα δε ηνπο πνιχηεθλνπο κε 

ηελ πξνζθφκηζε βεβαίσζεο  ηνπ αξκφδηνπ Πξαθηνξείνπ ηεο ΔΕΗ πεξί ρνξήγεζεο πνιπηεθληθνχ 

ηηκνινγίνπ θαζψο θαη πξνζθφκηζεο εθθαζαξηζηηθνχ ζεκεηψκαηνο νηθνλ. έηνπο 2010 ηεο αξκφδηαο 

ΔΟΥ. 

       Οη ηξίηεθλνη θαη νη πνιχηεθλνη πνπ έρνπλ ήδε ηελ απαιιαγή θαηαβνιήο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ παξαθαινχληαη φπσο κέρξη 30/4/2011 πξνζθνκίζνπλ ζην αξκφδην ηκήκα αληίγξαθν 

εθθαζαξηζηηθνχ  ζεκεηψκαηνο νηθ. Έηνπο 2010 γηα λα ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηελ παξαπάλσ απαιιαγή 

εθφζνλ θπζηθά έρνπλ ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα πνπ πξνβιέπεηαη πην πάλσ.  Γηα φζνπο δελ 

πξνζθνκίζνπλ ην εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα απφ 1/5/2011 ζα ζηακαηήζνπλ λα έρνπλ ηελ παξαπάλσ 

απαιιαγή απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ. 
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