
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ    3 / 9 / 2013 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ      
Ταχ. ∆/νση: Καλαµβόκη 2Α    Αριθ. πρωτ. 22095 
Ταχ. Κώδικας: 151 27       
Τηλέφωνο:2132050000                                                       
 ΦΑΞ: 20108040438                                                                                                                                          
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Για την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη  

 
Σχετικά: α. Η  υπ’ αριθ. 32/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης. 
               β.  Η υπ’ αριθ. 179/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Πεντέλης   
 

Σας ενηµερώνουµε ότι σύµφωνα µε τις υπ. αριθ.  32/2013 και 179/2013 αποφάσεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Πεντέλης, καθορίστηκαν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τις 
απαλλαγές των τελών καθαριότητας και φωτισµού στις παρακάτω κατηγορίες: 

 
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Α∆ΥΝΑΜΟΙ – ΑΠΟΡΟΙ 
Προϋποθέσεις: 
•Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ∆ήµου. 
•Να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του ΟΓΑ ως υπερήλικες ή  εγγεγραµµένοι στα µητρώα της Πρόνοιας. 
•Ετήσιο εισόδηµα όλων των µελών που διαµένουν στην συγκεκριµένη οικία έως 5.000 € ανά άτοµο.  
•Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να µην ξεπερνά τα 80τ.µ. και να αποτελεί το µοναδικό ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο 
∆ικαιολογητικά 
•Αίτηση -Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
•Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
•Τελευταίο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ) στο όνοµα του 
ενδιαφερόµενου.  
•Τελευταίο απόκοµµα είσπραξης από επίδοµα Πρόνοιας ή σύνταξης ΟΓΑ ή φωτοτυπία πρώτης σελίδας 
βιβλιαρίου ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης της Πρόνοιας.  
•Εκκαθαριστικά σηµειώµατα όλων των διαµενόντων στην οικία, του τελευταίου έτους,  συνοδευόµενα από 
έντυπο εφορίας Ε9 (σε περίπτωση που δεν γίνεται δήλωση, βεβαίωση σφραγισµένη από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ.).  
•Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας µε σφραγίδα από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. 
•Συµβόλαιο κατοικίας.  
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
•Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άµεσα στο ∆ήµο µας. 
Εάν αυτό δεν γίνει ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας µε τις 
νόµιµες προσαυξήσεις. 
 
2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
Προϋποθέσεις: 
•Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ∆ήµου και να έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου. 
(Πολύτεκνοι είναι οι γονείς µε τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα). 
•Να είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα της ΑΣΠΕ Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος. 
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 25.000 €. Το ποσό προσαυξάνεται 2.000 € για κάθε 
πλέον του τέταρτου  προστατευόµενο τέκνο. 
 



∆ικαιολογητικά 
•Αίτηση – Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
•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. 
•Βεβαίωση του αρµόδιου Πρακτορείου ∆ΕΗ περί χορήγησης πολυτεκνικού τιµολογίου. 
•Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (πολύτεκνου) ότι το δικαίωµα της µείωσης ισχύει µόνο για το ακίνητο 
όπου διαµένει (ιδιοκτησία ή µίσθωση). Συµβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνοµα του αιτούντος. 
Εάν η κατοικία αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να προσκοµίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (πχ Ε2 
της Φορολογικής ∆ήλωσης του ιδιοκτήτη ότι  συµφωνεί µε την µεταβολή των τ.µ. του ακινήτου του στη 
∆ΕΗ. Εάν αυτή είναι µισθωµένη συµβόλαιο θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και Υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη ότι συµφωνεί µε την µεταβολή των τ.µ. του ακινήτου του στη ∆ΕΗ. 
•Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντιγράφου πρόσφατης 
∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος. 
•Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η οποία αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άµεσα στο ∆ήµο µας. 
Εάν αυτό δεν γίνει ο ∆ήµος θα καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας µε τις 
νόµιµες προσαυξήσεις. 
 
3.ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
Προϋποθέσεις: 
•Οι ωφελούµενοι πρέπει να είναι κάτοικοι του ∆ήµου. 
•Να είναι άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.  
•Σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας, αυτή να µην ξεπερνά τα 120τ.µ. και να αποτελεί το µοναδικό ακίνητο 
περιουσιακό στοιχείο 
•Το ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα να µην ξεπερνά τις 15.000 € 
∆ικαιολογητικά: 
•Αίτηση -Υπεύθυνη ∆ήλωση. 
•Φωτοτυπία αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
•Πρόσφατο απόκοµµα λογαριασµού κοινής ωφέλειας (∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) του ατόµου (ή των 
κηδεµόνων του µε υπεύθυνη δήλωσή τους ότι το άτοµο δεν δύναται να έχει στο όνοµά του σχετικό 
απόκοµµα λογαριασµού). 
•Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
•Τελευταίο εκκαθαριστικό σηµείωµα εφορίας συνοδευόµενο από έντυπο Ε9. 
•Απόφαση Πρωτοβάθµιας Υγειονοµικής Επιτροπής αναπηρίας µε ποσοστό αναπηρίας 67%  και άνω, καθώς 
και το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται ότι θα διαρκέσει η αναπηρία αυτή. 
Εάν ο φορολογούµενος είναι ολικά τυφλός µπορεί να προσκοµίσει και βεβαίωση ότι είναι γραµµένος στα 
γενικότερα µητρώα τυφλών που τηρούνται από τις ∆/νσεις ή τα Τµήµατα Κοινωνικής Πρόνοιας της 
Νοµαρχίας. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, στις περιπτώσεις που είναι δυνατό να υπάρχει µεταβολή της 
ιδιότητας, θα πρέπει να προσκοµίζονται στην αρχή κάθε έτους επικυρωµένα, προκειµένου να γίνεται ο 
απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας µε βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή ή απλή υπεύθυνη 
δήλωση περί µη αλλαγής όσων έχουν δηλωθεί αρχικά και µόνο τα δικαιολογητικά που έχουν ορισµένη 
διάρκεια. Όταν προβλέπεται ότι η αναπηρία θα διαρκέσει εφόρου ζωής του φυσικού προσώπου, τα 
παραπάνω δικαιολογητικά συνυποβάλλονται µε την ετήσια δήλωση φορολογίας των δικαιούχων µόνο µια 
φορά. 
•Σε περίπτωση µη ιδιόκτητης κατοικίας, µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας µε σφραγίδα από την αρµόδια 
∆.Ο.Υ. 
•Βεβαίωση πρώτης κατοικίας, η οποία θα αποδεικνύεται µε την προσκόµιση αντιγράφου πρόσφατης 
∆ήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος. Εάν πρόκειται για προστατευόµενα µέλη του αιτούντος, Φορολογική 
∆ήλωση που θα αποδεικνύει ότι αυτά συνοικούν µαζί του και τον βαρύνουν οικονοµικά. 
•Συµβόλαιο κυριότητας της κατοικίας στο όνοµα του αιτούντος. Εάν αυτή είναι δωρεάν παραχώρηση να 
προσκοµίζονται σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. Ε2 της Φορολογικής ∆ήλωσης του ιδιοκτήτη. Εάν αυτή 



είναι µισθωµένη, συµβόλαιο θεωρηµένο και σε ισχύ από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. και Υπεύθυνη ∆ήλωση του 
ιδιοκτήτη του ακινήτου ότι συµφωνεί µε την µεταβολή των τµ. του ακινήτου του στη ∆ΕΗ. 
•Εκκαθαριστική δήλωση εισοδήµατος προηγούµενου έτους. 
•Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι η όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άµεσα στο ∆ήµο µας π.χ. 
απώλεια ιδιότητας, µετακόµιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δεν γίνει ο ∆ήµος θα καταλογίσει 
στον υπόχρεο το όφελος της τελευταίας πενταετίας µε τις νόµιµες προσαυξήσεις. 
 

Οι µειώσεις – απαλλαγές των τελών, όπως είχαν καθοριστεί στο παρελθόν µε προηγούµενες 
αποφάσεις, δεν ισχύουν πλέον. 

 
Οι αιτήσεις µε τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του ∆ήµου και στα ΚΕΠ στις 

παρακάτω διευθύνσεις: 
- Καλαµβόκη 2Α , Μελίσσια 
- Αγίας Παρασκευής 22, Νέα Πεντέλη 
- Ελ. Βενιζέλου & Ηγ. Μακρυγιάννη  2, Πεντέλη 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την επάρκειά τους από το  

αρµόδιο για την κοινωνική πολιτική του ∆ήµου τµήµα και θα προωθούνται στο τµήµα εσόδων για τις 
περαιτέρω ενέργειες. 
  
                                                                                Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
                ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ - ΧΑΝΟΥ 
 
 


