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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                  
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 45ης/2017 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης 805/2017  

  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Καθορισµός συντελεστών φόρων 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Φ.Η.Χ.) 
για το οικονοµικό έτος 2018 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 23η του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2017, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 9:30 π.µ., συνήλθε σε Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αρ. 38773/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που εστάλη σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 8. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ 
ΕΛΕΝΗ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Α Π Ω Ν   
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
Ο οποίος δεν προσήλθε αν και ειδοποιήθηκε νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Ουδείς. 
 
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
 
Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 2ου  θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄αρ. πρωτ. 38758/19-10-2017 εισήγηση από το Τµήµα Εσόδων της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του νόµου 1080/80 ¨Περί 
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των ΟΤΑ 
νοµοθεσίας κλπ¨ (ΦΕΚ 246Α),:  
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Οι δήµοι  επιτρέπεται να επιβάλλουν υπέρ αυτών, µε απόφαση του συµβουλίου τους, φόρο 
για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακού καταναλωτή ή καταναλωτή εµπορικής ή 
βιοµηχανικής χρήσης που βρίσκεται στην περιφέρειά τους, ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος της ∆.Ε.Η. 
Ο συντελεστής του φόρου, καθορίζεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, κατά 
τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφανείας στεγασµένου χώρου, ανάλογα µε την περιοχή 
στην οποία βρίσκεται. Ο συντελεστής του φόρου για τους µη στεγασµένους χώρους ορίζεται 
στο ήµισυ αυτού που ισχύει για τους στεγασµένους χώρους (αρθ.10 παρ.1 Ν.1080/80, 54 
παρ.5 Ν.1416/84 και 25 παρ.13 Ν.1828/89). 
Η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται µέχρι τέλους του µηνός Οκτωβρίου, και 
κοινοποιείται στην ∆.Ε.Η. µέχρι και της 30ης Νοεµβρίου κάθε έτους, οι δε οριζόµενοι σε αυτήν 
συντελεστές φόρου, ισχύουν από της 1ης του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους και µέχρι 
τροποποιήσεως ή καταργήσεως της αποφάσεως.  
Οι καθοριζόµενοι συντελεστές που τροποποιούνται, δεν εφαρµόζονται κατά την διάρκεια του 
οικονοµικού έτους  του οποίου ελήφθη η σχετική απόφαση. (άρθρο 10 παρ.2 του Ν.1080/80). 
Προκειµένου περί µη στεγασµένου χώρου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται κατά 
τετραγωνικό µέτρο φωτιζόµενης επιφανείας, στο µισό του συντελεστή που ορίζεται για τους 
στεγασµένους χώρους.  (άρθρο 10 παρ.1 του Ν.1080/80).  
Ο συντελεστής αυτός µπορεί να αυξάνεται µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου µέχρι 20% 
για κάθε οικονοµικό έτος. (άρθρο 25 παρ. 13  Ν. 1828/89) 
Ο φόρος των ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Ν. 1080/80) όπως διαµορφώνεται εκάστοτε, µπορεί 
να προσαυξάνεται µε απόφαση του δηµοτικού  περαιτέρω µέχρι 25% προκειµένου το 
πρόσθετο αυτό ποσό να διατίθεται αποκλειστικά για ενίσχυση των κονδυλίων λειτουργικών 
δαπανών και συντήρησης των σχολείων. (άρθρου 113 παρ. 6  Ν. 1892/90). 
Ο δήµος γνωστοποιεί στην ∆.Ε.Η. ένα µόνο συντελεστή για το φόρο, ο οποίος 
πολλαπλασιαζόµενος επί το εµβαδόν, αποδίδει ποσό ίσο προς το προκύπτον εκ του γινοµένου 
του πραγµατικού εµβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή. 
Ο φόρος βαρύνει τον υπόχρεο σε πληρωµή του επ' ονόµατι του εκδιδόµενου λογαριασµού 
καταναλισκόµενου ηλεκτρικού ρεύµατος και συνεισπράττεται µαζί µε αυτόν ενιαίως από τη 
∆.Ε.Η., σε δόσεις ίσες προς τον αριθµό των εκδιδόµενων κάθε χρόνο λογαριασµών. (άρθρο 10 
παρ.1 του Ν.1080/80)  
Το ποσό του φόρου προκύπτει µε τον πολλαπλασιασµό των ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύµατος από τη ∆.Ε.Η. τετραγωνικών µέτρων επιφανείας του χώρου, επί τον συντελεστή του 
φόρου.             

Ο φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων αποτελεί  γνήσιο φόρο επί της περιουσίας, (Γνωµ. ΝΣΚ 

Ολ. 72/1981), τα έσοδα του οποίου µπορούν να διατίθενται για την κάλυψη οποιασδήποτε 

δαπάνης και περιλαµβάνονται στα τακτικά έσοδα των ∆ήµων ( Εγκ.Υπ.Εσωτ.79061/30-10-

1980). 

Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόµων 25/1975 
(Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 
3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ∆.Ε.Η. νοούνται οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, 
δηλαδή η ∆.Ε.Η. ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  
Με την υπ. αρ. 417/2016 αποφ. ∆.Σ. η οποία εγκρίθηκε µε την υπ΄αρ. 94907/34695/06-12-
2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ο συντελεστής φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χωρών για το 2017 καθορίστηκε σε 0,396€/m2 για τους στεγασµένους 
και κατά το ήµισυ σε 0,198€/m2 για τους µη στεγασµένους χώρους. 

Για το Οικονοµικό Έτος 2018 η υπηρεσία εισηγείται ο συντελεστής φόρου 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων να παραµείνει αµετάβλητος δηλαδή:  

- 0,396€/m2 για τους στεγασµένους και κατά το ήµισυ σε 0,198€/m2 για τους µη 
στεγασµένους χώρους. 
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Επίσης, εισηγείται σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.4368/16, να υπάρχει απαλλαγή για τις 
παρακάτω οµάδες:  
 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΟΙ 

Προϋποθέσεις: 

• Να είναι ωφελούµενοι ΚΕΑ κλπ. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο 

   όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 

• Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούµενου. 

 

• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 

Προϋποθέσεις: 

• Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο 

όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Έντυπο Ε9 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 

 

• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Προϋποθέσεις: 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000,00€ για οικογένεια µε ένα 

προστατευόµενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόµενο µέλος, προστίθεται το ποσό των 

3.000€. 

 ∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  

όνοµα του ενδιαφερόµενου. 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να 

προκύπτει ο έχων την επιµέλεια των τέκνων. 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 
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• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ή ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΝΕΙΣ- ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 

ΓΟΝΕΙΣ. 

Προϋποθέσεις: 

• Το ετήσιο εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000,00€ του ενδιαφεροµένου, ενώ για οικογένεια 

µε ένα προστατευόµενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόµενο µέλος, προστίθεται το 

ποσό των 3.000€. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  

όνοµα του ενδιαφερόµενου ή του έχοντος την επιµέλεια ή του ασκούντος την γονική µέριµνα 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να 

προκύπτει ο έχων την επιµέλεια των τέκνων ή ο ασκών τη γονική µέριµνα 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 των 

ενδιαφεροµένων ή των ασκούντων την γονική µέριµνα ή εχώντων την επιµέλεια 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 

• Σε περίπτωση φοιτητών , βεβαιώσεις σπουδών  

 

• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Προϋποθέσεις: 

• Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χαλανδρίου 

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 45.000€  για οικογένειες µε 

τρία τέκνα (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).  

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 55.000€  για οικογένειες µε 

τέσσερα τέκνα (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).  

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 75.000€  για οικογένειες µε 

πέντε τέκνα και άνω (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο 

όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

• Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ 

• Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας. 
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Μαζί µε την αίτηση για απαλλαγή θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που επηρεάζει 
τις προϋποθέσεις για απαλλαγή (π.χ. απώλεια ιδιότητας, µείωση ποσοστού αναπηρίας, 
µεταβολή εισοδήµατος κ.α.) θα πρέπει να γίνετε άµεσα δήλωση στον ∆ήµο. 
Η χρέωση του µειωµένου τιµολογίου θα ισχύει µόνο για την παροχή της µονίµου κατοικίας και 
δεν αφορά επαγγελµατικούς χώρους. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα 
Καλλικράτης) η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται προς το ∆.Σ. για την επιβολή τελών, 
δικαιωµάτων και εισφορών.  

Κατόπιν των ανωτέρω η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση. 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει κατά πλειοψηφία 

1) τον καθορισµό των συντελεστών φόρων ηλεκτροδοτούµενων χώρων (Φ.Η.Χ.) του ∆ήµου 
για το Οικονοµικό Έτος 2018, ως κατωτέρω: 

- 0,396€/m2 για τους στεγασµένους και κατά το ήµισυ σε 0,198€/m2 για τους µη 
στεγασµένους χώρους. 

Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 13 του Ν.4368/16, θα υπάρχει απαλλαγή για τις παρακάτω 
οµάδες:  
• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΟΙ 

Προϋποθέσεις: 

• Να είναι ωφελούµενοι ΚΕΑ κλπ. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση-Υπεύθυνη ∆ήλωση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο 

   όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 

• Αποδεικτικό εγγραφής ωφελούµενου. 

 

• ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ 

Προϋποθέσεις: 

• Πιστοποίηση αναπηρίας από ΚΕΠΑ. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο 

όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Έντυπο Ε9 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 
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• ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Προϋποθέσεις: 

• Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000,00€ για οικογένεια µε ένα 

προστατευόµενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόµενο µέλος, προστίθεται το ποσό των 

3.000€. 

 ∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  

όνοµα του ενδιαφερόµενου. 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να 

προκύπτει ο έχων την επιµέλεια των τέκνων. 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 

 

 

• ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΑ Ή ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΧΩΡΙΣ ΓΟΝΕΙΣ- ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΕΣ ΧΩΡΙΣ 

ΓΟΝΕΙΣ. 

Προϋποθέσεις: 

• Το ετήσιο εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000,00€ του ενδιαφεροµένου, ενώ για οικογένεια 

µε ένα προστατευόµενο τέκνο και για κάθε επιπλέον προστατευόµενο µέλος, προστίθεται το 

ποσό των 3.000€. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο  

όνοµα του ενδιαφερόµενου ή του έχοντος την επιµέλεια ή του ασκούντος την γονική µέριµνα 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή απόφαση δικαστηρίου, από τα οποία να 

προκύπτει ο έχων την επιµέλεια των τέκνων ή ο ασκών τη γονική µέριµνα 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9 των 

ενδιαφεροµένων ή των ασκούντων την γονική µέριµνα ή εχώντων την επιµέλεια 

• Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, αντίγραφο µισθωτήριο συµβόλαιο. 

• Σε περίπτωση φοιτητών , βεβαιώσεις σπουδών  
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• ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Προϋποθέσεις: 

• Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ∆ήµου Χαλανδρίου 

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 45.000€  για οικογένειες µε 

τρία τέκνα (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).  

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 55.000€  για οικογένειες µε 

τέσσερα τέκνα (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).  

• Το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 75.000€  για οικογένειες µε 

πέντε τέκνα και άνω (ανήλικα-προστατευµένα µέλη).. 

∆ικαιολογητικά 

• Αίτηση (χορηγείται από το ∆ήµο) 

• Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου 

• Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο 

όνοµα του ενδιαφερόµενου 

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

• Απογραφικό δελτίο του ΟΓΑ 

• Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ 

• Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας. 

Μαζί µε την αίτηση για απαλλαγή θα υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση µε την οποία θα 
δηλώνεται ότι σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που επηρεάζει 
τις προϋποθέσεις για απαλλαγή (π.χ. απώλεια ιδιότητας, µείωση ποσοστού αναπηρίας, 
µεταβολή εισοδήµατος κ.α.) θα πρέπει να γίνετε άµεσα δήλωση στον ∆ήµο. 
Η χρέωση του µειωµένου τιµολογίου θα ισχύει µόνο για την παροχή της µονίµου κατοικίας και 
δεν αφορά επαγγελµατικούς χώρους. 

2) την εισήγηση του θέµατος προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Μειοψήφησε η κ. Κ. Καρατζά. 
Οι κ.κ. Γ. Κουράσης και Ν. Πράσσος δήλωσαν «Παρών». 
 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 805/2017. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω:                 
                 Χαλάνδρι, 23/10/2017 
                      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
                 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ,  
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΠΡΑΣΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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