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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 23/28.12.2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων 

 
Αριθμός Απόφασης 88/2022 

 
 

Π ε ρ ί λ η ψ η 
 

«Λήψη Απόφασης για τη μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την 
καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023» 
 
Στα Βριλήσσια σήμερα την 28η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00-
12:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε κατεπείγουσα 
συνεδρίαση η οποία πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς ύστερα από την υπ’ αριθμ. 
πρωτ. 17928/23.12.22 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, σε 
συνδυασμό με τις αντίστοιχες του άρθρου 78, του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 136/τΑ/2022) 
και της υπ’ αριθμ.46731/13-7-2022 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης επί του κάτωθι μοναδικού θέματος της ημερήσιας διάταξης. Η συνεδρίαση 
πραγματοποιήθηκε δια περιφοράς και συμμετείχαν σε αυτή τριάντα δύο (32) 
Δημοτικοί Σύμβουλοι σε σύνολο τριάντα τριών (33), πέραν δηλαδή του 
προβλεπόμενου αριθμού συμμετοχής των 2/3 των μελών. Η δήλωση συμμετοχής και 
ψηφοφορίας έγινε με τηλεφωνική επικοινωνία στο τηλ. 2132050549, του Τμήματος 
Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων.  
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και κατά τη διάρκεια αυτής διαπιστώθηκε από 
τον Πρόεδρο ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου 
συμμετείχαν: 
 
Συμμετέχοντες-Παρόντες 

 
1        ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΟΥΛΑ)  Δημοτική   Σύμβουλος 
2 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική   Σύμβουλος 
3        ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
4         ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
5 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 
6 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
7 ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ       Δημοτική  Σύμβουλος 
8 ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                 Δημοτικός Σύμβουλος 
9 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                 Δημοτική  Σύμβουλος 
10       ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική  Σύμβουλος 
11 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
12 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
13 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική  Σύμβουλος 
14 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
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15       ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ(ΤΟΝΙΑ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
16 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
17 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
18 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
19      ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
20 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
21 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 
22       ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 
23 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
24 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
25 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
26       ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος  
27 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
28 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
29 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
30 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
31 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 
32 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος
  
 
Απόντες:  
 
1 ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
 
Προσελεύσεις: Δεν υπήρχαν προσελεύσεις 
 
Αποχωρήσεις: Δεν υπήρχαν αποχωρήσεις 
 
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Λύτρας Απόστολος, αφού 
διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της δια περιφοράς συνεδρίασης. 

Στη συνέχεια της συνεδρίασης ο Πρόεδρος ανέφερε τα εξής:  

Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται 
υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, 
καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό 
συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του 
προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς 
συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν 
είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει 
απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 
διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις 
τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.  

Επειδή προέκυψε ένα θέμα, που αφορά στην: «Λήψη απόφασης  για  την 
μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών 
τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023» το οποίο θεωρείται 
κατά την κρίση μου κατεπείγον, λόγω αναγκαιότητας λήψης Απόφασης για τη 
μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ύδρευσης εν όψει της έναρξης του νέου οικ. έτους 2023. σας 
καλώ να ψηφίσουμε σχετικά. 
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Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 

• την εισήγηση του προέδρου 
• το άρθρο 67, του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

74, του Ν.4555/2018 και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις της παρ. 7, του 
άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτή αντικαταστάθηκε και ισχύει 

• το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο πρέπει να συζητηθεί λόγω της  
κατεπείγουσας φύσης του 

 

Αποφασίζει 

Ομόφωνα 

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά στη: «Λήψη απόφασης  για  την μείωση 
-  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών 
τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023» λόγω της 
κατεπείγουσας φύσης του.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας 
διάταξης θέτοντας  υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
17952/23.12.22 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία προωθήθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και η οποία έχει ως εξής: 
 
Έχοντας υπόψη, 

1. Την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06), 

όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 4368/16(ΦΕΚ 

21/21.02.2016 τεύχος Α’) και το άρθρο 12 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ-140 

Α/01.08.2018) ορίζονται τα εξής: «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).» Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά 

κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα 

έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου 

εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη 

κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα 

με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα 

των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που 
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έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης 

εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που 

απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο 

που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το 

φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως 

επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα 

κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών 

οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.». 

2. Τις υπ’ αρίθμ. 66/2021 & 67/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με τις 

οποίες είχαν καθοριστεί οι απαλλαγές/μειώσεις των δημοτικών τελών 

καθαριότητας και ύδρευσης / άρδευσης / αποχέτευσης από τις ευπαθείς 

ομάδες για το 2022, ως εξής: 

Τέλη καθαριότητας (66/2021 ΑΔΣ) 

1η Ενότητα: Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά 
κατηγορία 

1.1.  Άποροι 

 Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 

1.2. Πολύτεκνοι 

 Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό 

αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το 

εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι 

περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου 

χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες 

τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 

περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 
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τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες 

τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και 

αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 

εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται 

και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) 

και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 

τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή 

νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου 

γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο 

(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 

σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο 

(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, 

ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή 

ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, 

αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία 

από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. 

1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα 

αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα 

τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους 

περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους 

από οποιοδήποτε λόγο. 
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β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 

εργασία από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με 

αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 

εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 

αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων 

των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους 

πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους 

γονείς τους 

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 

επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες 

 Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του Κέντρου 

Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η 

αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ απαιτείται 

γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την 

οποία προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων από 

έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) 

έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 
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υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας 

τους. Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής 

αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων 

Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με 

προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη γονική 

μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει  το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 

εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

1.6.Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12 συνεχείς 

μήνες ανεργίας.   

2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά  

Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των αποδοχών 

των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων  προτείνει τα εξής:  

Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-

4-2016) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

4.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

5.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
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300.000,00€. 

6.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

7.Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 

κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 

139491/2006, όπως ισχύει. 

8.Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο θα 

αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις 

δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την 

εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου 

εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα 

του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του 

εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, 

υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό 

εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για 

προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9.Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο θα 

αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο 

των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό 

εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί 

και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της 

προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος 

για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, 

προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον 

δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση 

Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει 

το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω 
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εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ . 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της προηγούμενης 

ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους απαλλαγής επί των 

εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 

υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών). 

 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού 

έτους και αντίγραφο του Ε1 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ. 

Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, 

θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε 

καμία Δ.Ο.Υ. 

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται 

συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς 

του, μέσω του Ε1. 

 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 
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Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή 

εναλλακτικού παρόχου). 

 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα 

προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα 

του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή 

βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 

δικαστικό έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του 

ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

3η Ενότητα: Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 

παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους. 

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα 

του παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο 

Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 

 Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 15/12/2021, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της ΔΕΔΗΕ πριν την 

έναρξη του νέου έτους. 

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από 

το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. Βερνάρδου 

23. 

 Δεκτά γίνονται και δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά καθ’ όλη 

την διάρκεια του έτους. 

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 

αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΔΗΕ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 
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για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας 

για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ. 

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους. 

 Ο εγκεκριμένος πίνακας αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους 

και διασταύρωση στοιχείων με τις υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ και άλλες 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των 

στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών 

στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών 

μας εκτός από την έναρξη της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων 

το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχων- 

ωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης 

της αξίας των δημοτικών τελών. 

Τέλη ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης (67/2021 ΑΔΣ) 

1η Ενότητα: Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά 
κατηγορία 

1.1.  Άποροι 

Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 
δικαιολογητικών. 

1.2. Πολύτεκνοι 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 
6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του 
άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 

1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 
υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο 
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(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας 
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε 
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
οικογενειακής κατάστασης. 

1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, 
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή 
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι 
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα 
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή 
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, 
αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία 
από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. 

1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα 
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα 
ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους 
περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους 
από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία 
από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία 
τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν 
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων 
και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 
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Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους 
γονείς τους 

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 
επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως 
ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες 

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής 
Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς 
και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή 
Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον 
φέροντα, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων 
από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως 
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την απόδειξη της 
ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 
Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από 
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με 
προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο, ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη 
γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι 
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει  το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

1.6.Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12 
συνεχείς μήνες ανεργίας.   

2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά  
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Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των 
αποδοχών των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων  προτείνει 
τα εξής:  

Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:  

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 
εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες  με ποσοστό από  81%  και άνω με οικογενειακό 
εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€. 

3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 
908/4-4-2016) ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€     

4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), 
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  για 
κάθε παιδί  πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα 
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 
τέκνα τους  είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  για 
κάθε παιδί  πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα 
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον 
τα τέκνα τους  είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  
για κάθε παιδί  πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι 
προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€. 

7. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, 
προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, 
όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει. 

8. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το 
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό 
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται 
το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του 
εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το 
οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του 
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ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, 
υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το 
πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9. Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το 
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν 
συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) 
προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του 
εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το 
οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του 
ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, 
υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το 
πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η 
υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 
 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα 
πρώτα 30m3:  

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 
εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες  με ποσοστό από  81%  και άνω με οικογενειακό 
εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€. 

3. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 
τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
300.000,00€.  

5. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 
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ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της 
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους 
απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει 
επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 
υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών). 

 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού 
έτους και αντίγραφο του Ε1 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού 
ΕΝΦΙΑ. Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή 
τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική 
δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ. 

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται 
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς 
του, μέσω του Ε1. 

 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 
Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης . 

 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα 
προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο 
ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη 
σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική 
τους θητεία. 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 
δικαστικό έγγραφο,  αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση 
του ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς 
ανεργίας. 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό 
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια 
υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

3η Ενότητα: Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 
παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 
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δικαιούχους.  

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα 
του παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο 
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.  

 Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 15/12/2021.  

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από 
το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 
ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. 
Βερνάρδου 23.  

 Δεκτά γίνονται και δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά καθ’ 
όλη την διάρκεια του έτους.  

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 
έκδοση απόφασης  θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο 
σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για 
καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.  

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων 

& Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους. 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους 

και διασταύρωση στοιχείων με  άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου 

να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους 

δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών 

ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη της 

διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ 

και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο 

μπορεί να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των 

δημοτικών τελών 

Για το έτος 2023 προτείνετε το ακόλουθο πλαίσιο που θα διέπει τις 

απαλλαγές/μειώσεις των δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης / άρδευσης 

/ αποχέτευσης για τις ευπαθείς ομάδες: 

I. Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1.1. Άποροι 
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Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

1.2. Πολύτεκνοι  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του 

άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις 

κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 

γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 

περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 

σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο 

(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 

ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 

τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, 

εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα 

ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας 

τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής 

και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 
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τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος 

πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός 

θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από 

τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. 

1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα 

αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα 

τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους 

περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους 

από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 

εργασία από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με 

αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 

εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 

αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων 

των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους 

πόρους ζωής. 
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Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

I. τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από 

τους γονείς τους 

II. τα άρρενα ανήλικα 

III. σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 

επαγγελμάτων 

IV. ανίκανα προς   εργασία   από   οποιοδήποτε   λόγο   ή   ανάπηρα   

πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να 

προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ 

απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής 

Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%. 

1.4. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) 

τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την 

απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με 

προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν 
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τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της 

ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

1.6. Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12 

συνεχείς μήνες ανεργίας. 

1.7. Δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

 

II. Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά 

Τέλη καθαριότητας 

Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6.Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 
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κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 

139491/2006, όπως ισχύει. 

7.Σε ανέργους άγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των οποίων η 

ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό 

οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το 

τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής 

αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον 

έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο 

απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της 

αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω 

φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την 

έκδοσή του. 

8.Σε ανέργους έγγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των οποίων 

η ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν 

συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο 

κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει 

υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε 

ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης 

αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική 

δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το 

πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η 

υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία 

(άρθρο 235 Ν.4389/2016). 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών: 
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1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ . 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της προηγούμενης 

ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους απαλλαγής επί των 

εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει επίσης: 

•Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία τα 

εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο την κύρια κατοικία του 

δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

•Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους και 

αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των 

μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα). Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική 

δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν 

υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.  

•Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο ή φιλοξενούμενο μέλος, 

γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα και την ακίνητη περιουσία του 

δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των μελών που κατοικούν στην ίδια κατοικία, μέσω 

του Ε1. 

•Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η 
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Διαβατηρίου. 

•Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή 

εναλλακτικού παρόχου). 

•Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα 

είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της 

αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

•Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό 

έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

•Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του ΟΑΕ∆ 

που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

•Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

•Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 

παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους. 

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 

υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας του Δήμου. 

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 

δικαιούχους και η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της ΔΕΔΗΕ πριν την 

έναρξη του νέου έτους. 

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από 

το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. Βερνάρδου 

23. 

 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 
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 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 

αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΔΗΕ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 

για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας 

για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ. 

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους. 

 Ο εγκεκριμένος πίνακας αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους και 

διασταύρωση στοιχείων με τις υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ και άλλες εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που 

υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών 

δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη 

της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ 

και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί 

να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 

Τέλη ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 

Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3: 

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 

908/4-4-2016) ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 
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πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

7. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 

κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 

139491/2006, όπως ισχύει. 

8. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 

θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό 

εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει 

υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο 

απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή 

της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν 

λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά 

την έκδοσή του. 

9. Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 

θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται 

το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 

ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί 

δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο 

δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της 

αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω 
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φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά 

την έκδοσή του. 

10. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 235 Ν.4389/2016). 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 

30m3: 

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 

έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

3. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και 

με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και 

με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της προηγούμενης 

ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους απαλλαγής επί των 

εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 

υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο την 

κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του προηγούμενου 
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οικονομικού έτους. 

 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού 

έτους και αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού 

ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα). Εάν δεν 

υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη 

από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ. 

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος ή 

φιλοξενούμενο μέλος, γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα και την 

ακίνητη περιουσία του δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των μελών που 

κατοικούν στην ίδια κατοικία, μέσω του Ε1. 

 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης . 

 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα 

προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο 

ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) 

ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 

δικαστικό έγγραφο,  αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του 

ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

               Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 

παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους.  

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 

υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας του Δήμου.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 
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δικαιούχους και η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε 

να παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της ΔΕΔΗΕ πριν την 

έναρξη του νέου έτους.  

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από 

το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. Βερνάρδου 

23.  

 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 

έκδοση απόφασης  θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο σε 

καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.  

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων 

& Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.  

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους 

και διασταύρωση στοιχείων με  άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να 

διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους 

δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών ή 

παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη της διαδικασίας 

για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή 

προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 

III. Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου 

Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει ύστερα 

από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση 

σχετικής απόφασης. 

Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας). 

 
Με την υπ αρίθμ 299/2022 (9ΝΛ3Ω9Ρ-ΘΥΗ) απόφαση της η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Βριλησσίων προτείνει και προωθεί στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης, αναφορικά με τη μείωση - 
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απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ύδρευσης / άρδευσης / αποχέτευσης για το οικ. έτος 
2023, το κάτωθι σχέδιο: 
 

II. Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1.8. Άποροι 

Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

1.9. Πολύτεκνοι  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του 

άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις 

κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.9.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη 

γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή 

περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες 

σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο 

(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω 

ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

1.9.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 

τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, 

εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα 

ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία 
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είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας 

τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής 

και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 

τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας. 

1.9.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος 

πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός 

θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις 

περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου. 

1.9.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα 

αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα 

ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους 

περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

1.9.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους 

από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε 

εργασία από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με 

αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 

εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 

αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων 

των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους 

πόρους ζωής. 
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Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

V. τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από 

τους γονείς τους 

VI. τα άρρενα ανήλικα 

VII. σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 

επαγγελμάτων 

VIII. ανίκανα προς   εργασία   από   οποιοδήποτε   λόγο   ή   ανάπηρα   

πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

1.10. Άτομα με Αναπηρίες  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να 

προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ 

απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής 

Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%. 

1.11. Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) 

τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή 

της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την 

απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 

αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

1.12. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με 

προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν 
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τη γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της 

ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές 

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

1.13. Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 

12 συνεχείς μήνες ανεργίας. 

1.14. Δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

 

III. Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά 

Τέλη καθαριότητας 

Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6.Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 
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κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 

Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 

139491/2006, όπως ισχύει. 

7.Σε ανέργους άγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των οποίων η 

ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό 

οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το 

τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής 

αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον 

έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο 

απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της 

αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω 

φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 

δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την 

έκδοσή του. 

8.Σε ανέργους έγγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των οποίων η 

ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για 

χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το 

τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για 

κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση 

της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου 

εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα 

του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του 

εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, 

υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό 

εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για 

προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 235 

Ν.4389/2016). 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών: 
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1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 

45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ . 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της προηγούμενης 

ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους απαλλαγής επί των 

εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει επίσης: 

•Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια υπηρεσία τα 

εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο την κύρια κατοικία του 

δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του προηγούμενου οικονομικού έτους. 

•Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους και 

αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των 

μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα). Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική 

δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν 

υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.  

•Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο ή φιλοξενούμενο μέλος, 

γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα και την ακίνητη περιουσία του 

δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των μελών που κατοικούν στην ίδια κατοικία, μέσω 

του Ε1. 

•Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας η 
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Διαβατηρίου. 

•Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή 

εναλλακτικού παρόχου). 

•Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα τέκνα 

είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή της 

αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι 

υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

•Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή δικαστικό 

έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

•Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του ΟΑΕ∆ 

που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

•Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό της 

Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

•Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια υπηρεσία 

του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 

παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους. 

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 

υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας του Δήμου. 

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 

δικαιούχους και η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε να 

παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της ΔΕΔΗΕ πριν την 

έναρξη του νέου έτους. 

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από το 

τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. Βερνάρδου 

23. 

 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 
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 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 

αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΔΗΕ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστημα, 

για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας 

για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ. 

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους. 

 Ο εγκεκριμένος πίνακας αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους και 

διασταύρωση στοιχείων με τις υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ και άλλες εμπλεκόμενες 

υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που 

υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών 

δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη 

της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και 

την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί να 

ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 

Τέλη ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 

Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3: 

11. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

12. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

13. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 

908/4-4-2016) ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

14. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

15. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 
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πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

16. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

17. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 

κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ 

των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 

139491/2006, όπως ισχύει. 

18. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 

θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό 

εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει 

υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο 

απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή 

της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν 

λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 

αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά 

την έκδοσή του. 

19. Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 

θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό 

διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 

μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται 

το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ 

για κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την 

εξέταση της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση 

φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος 

την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο 

του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, 
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υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το 

πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η 

υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

20. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 235 Ν.4389/2016). 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 

30m3: 

6. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 

έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

7. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 

έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

8. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 

οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

9. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 

τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

10. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της προηγούμενης 

ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους απαλλαγής επί των 

εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 

υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο την 

κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. 
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 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους 

και αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 

όλων των μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα). Εάν δεν υποβάλλεται 

φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ. 

 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος ή 

φιλοξενούμενο μέλος, γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα και την 

ακίνητη περιουσία του δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των μελών που 

κατοικούν στην ίδια κατοικία, μέσω του Ε1. 

 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης . 

 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα 

προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο 

ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή 

βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 

δικαστικό έγγραφο,  αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του 

ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

               Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της 

παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους.  

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση 

υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας του Δήμου.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 

δικαιούχους και η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου, ώστε 
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να παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της ΔΕΔΗΕ πριν την 

έναρξη του νέου έτους.  

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από το 

τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα 

ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ. Βερνάρδου 

23.  

 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την 

έκδοση απόφασης  θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο σε 

καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για καταβολή 

αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.  

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.  

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους 

και διασταύρωση στοιχείων με  άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να 

διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους 

δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών ή 

παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη της διαδικασίας 

για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή 

προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται 

μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 

IV. Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου 

Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει ύστερα 

από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση 

σχετικής απόφασης. 

Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της 

αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας). 

Η Δημοτική παράταξη «Νέα πνοή για τα Βριλήσσια» υπέβαλε την υπ 
αρίθμ πρωτ. 17906/23-12-2022 πρόταση επί της εισήγησης της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για τη 
«Μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή 
δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023», 
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όπως έχει εγκριθεί με την υπ αρίθμ. 299/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΛ3Ω9Ρ-ΘΥΗ) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου η οποία είναι η 
ακόλουθη: 
 Πρόταση για την Μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή 

δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023 

Η "Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια" καταθέτει πρόταση για την Μείωση -  απαλλαγή των 
ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το 
οικ. Έτος 2023. 

Στόχος της πρότασης είναι η συμπερίληψη περισσότερων συμπολιτών μας στις κατηγορίες 
των δικαιούχων για απαλλαγή ή μείωση από την καταβολή τελών καθαριότητας και 
ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023. 

Συγκεκριμένα και βάσει της πρότασης που καταθέσαμε στην 20η/2022 Τακτική Συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων, προτείνουμε την προσαρμογή των αξιών ακίνητης 
περιουσίας  ως κριτήριο ένταξης στις κατηγορίες των δικαιόυχων, λαμβάνοντας υπόψη την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021 με την οποία 
αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα 
αντικειμενικού προσδιορισμού φορολογητέας αξίας ακινήτων.  

Η μεσοσταθμική αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στον Δήμο Βριλησσίων είναι 
της τάξης του 30%. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στον προσδιορισμό της αξίας 
της ακίνητης περιουσίας ως κριτήριο ένταξης στις κατηγορίες των δικαιόυχων για την 
Μείωση -  απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για 
από το οικ. Έτος 2020 και μετά, προτείνουμε για το οικ. Έτος 2023 την προσαρμογή κατά 
+30% των αξιών ακίνητης περιουσίας  ως κριτήριο ένταξης στις κατηγορίες των δικαιόυχων 
ώστε να μην υπάρχουν αποκλεισμοί που μπορούν να προκύψουν από την αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα Βριλήσσια. 

Συνεπώς η πρότασή μας έχει ως εξής: 

Τέλη καθαριότητας  

Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 
25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 
35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€ 

3.Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-4-
2016) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€ 

4.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 455.000,00€. 
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5.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα τους 
είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

6.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 
τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον 
του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

7.Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 
20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει. 

8.Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο θα 
αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο 
περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 325.000,00€. Για την εξέταση 
της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος 
για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, 
προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον 
δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη 
Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω 
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά 
την έκδοσή του. 

9.Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο θα 
αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 
15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και 
στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του 
εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό 
έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά 
την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η 
εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 
αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την 
έκδοσή του. 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 
35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 
45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 
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πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 455.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα τους 
είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 
τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον 
του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας έως 390.000,00€ . 

Τέλη ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης  

Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:  

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 
έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες  με ποσοστό από  81%  και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 
έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 
908/4-4-2016) ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€     

4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  για κάθε παιδί  
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 455.000,00€. 

5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα τέκνα 
τους  είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  για κάθε παιδί  πλέον 
του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία 
συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 
τέκνα τους  είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€  για κάθε παιδί  
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

7. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 
κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως ορίζεται στην ΥΑ των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, 
όπως ισχύει. 

8. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 
θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα 
μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο 
περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 325.000,00€. Για την εξέταση 
της προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος 
για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, 
προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον 
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δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη 
Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω 
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά 
την έκδοσή του. 

9. Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το οποίο 
θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για χρονικό διάστημα 
μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 
15.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και 
στις δύο περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του 
εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το οικονομικό 
έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά 
την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η 
εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία 
δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και 
αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την 
έκδοσή του.  

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:  

1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα 
έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

2. Σε άτομα με αναπηρίες  με ποσοστό από  81%  και άνω με οικογενειακό εισόδημα, 
έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

3. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με 
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 
περιουσία συνολικής αξίας έως 455.000,00€. 

4. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα 
τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 
390.000,00€.  

5. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί 

πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 390.000,00€. 

Η Διεύθυνση Οικονομικών του Δήμου Βριλησσίων με το υπ αριθμ 
17951/23-12-2022 έγγραφο της προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού 
Συμβουλίου διατύπωσε την ακόλουθη γνώμη: 
Αναφορικά με την υποβληθείσα με αριθ. πρωτ. 17906/23-12-2022 πρόταση της Δημοτικής 
Παράταξης «Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια» επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Βριλησσίων για τη «Μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από 
την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023», όπως 
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έχει εγκριθεί με την υπ’αριθ. 299/2022 (ΑΔΑ: 9ΝΛ3Ω9Ρ-ΘΥΗ) απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου, με την οποία (υποβληθείσα πρόταση) υποδεικνύεται η 
αναπροσαρμογή των αξιών ακίνητης περιουσίας οριζόντια και κατά ποσοστό 30% ως 
κριτήριο ένταξης στο σύνολο των κατηγοριών των δικαιούχων, οι απόψεις της Υπηρεσίας 
συνοψίζονται στα εξής: 

1. Αρχικά σημειώνεται ότι ως βάση για την υποβληθείσα πρόταση είναι η 
αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών ακινήτων κατά μεσοσταθμικό ποσοστό 
30% για την περιοχή των Βριλησσίων, δυνάμει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με 
Αριθμ. 57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021), που τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2022. 
Σημειώνεται ότι η αντικειμενική αξία οποιουδήποτε ακινήτου, όπως υπολογίζεται με 
βάση την κείμενη νομοθεσία και με αρχικό συντελεστή τις τιμές ζώνης που 
καθορίσθηκαν με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, δεν συμπίπτει υποχρεωτικά 
με την φορολογητέα αξία του ακινήτου για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ που 
αποτελεί κατά την εισήγηση της Υπηρεσίας το κριτήριο ένταξης ή μη των αιτούντων 
μείωση ή απαλλαγή, καθώς ανά περίπτωση (αντικειμενική αξία – φορολογητέα αξία 
για φόρο ακίνητης περιουσίας) εφαρμόζονται διαφορετικοί συντελεστές και 
συνεπώς η αύξηση των τιμών ζώνης δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό κριτήριο 
για την αντίστοιχη αύξηση της αξίας ακίνητης περιουσίας ως κριτήριο ένταξης των 
ωφελούμενων.    

2. Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί, η Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 
57732 ΕΞ 2021 (ΦΕΚ 2375/Β/7-6-2021) με την οποία αναπροσαρμόστηκαν οι τιμές 
εκκίνησης των περιοχών που είναι ενταγμένες στο σύστημα αντικειμενικού 
προσδιορισμού αφορά 13.808 ζώνες στην Ελληνική Επικράτεια στις οποίες έγινε 
από 1/1/2022 αύξηση κατά μέσο 19,5% για το 55% των ζωνών, μείωση κατά 14,7% 
στο 21% των ζωνών, ενώ οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες στο 24% των ζωνών. Το 
κριτήριο της αξίας της ακίνητης περιουσίας, όπως η αξία προκύπτει από το 
εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ (και όχι η αντικειμενική αξία), προκειμένου να γίνει ένταξη 
στις κατηγορίες των δικαιούχων για τη μείωση – απαλλαγή από την καταβολή 
δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης του Δήμου Βριλησσίων αφορά το 
σύνολο της περιουσίας των δικαιούχων στην Ελληνική Επικράτεια. Περαιτέρω, οι 
δικαιούχοι των απαλλαγών- μειώσεων δεν απαιτείται να είναι ιδιοκτήτες ακινήτου 
στην περιοχή των Βριλησσίων, αλλά μπορούν να υπαχθούν και ενοικιαστές 
ακινήτων, με αποτέλεσμα τυχόν αναπροσαρμογή της αξίας της ακίνητης περιουσίας 
ως κριτήριο ένταξης με βάση αποκλειστικά την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης 
μόνο για την περιοχή των Βριλησσίων, να μην είναι ενδεδειγμένη.  Ως εκ τούτου το 
κριτήριο της μεσοσταθμικής αύξησης 30% των αντικειμενικών αξιών ακινήτων στον 
Δήμο Βριλησσίων προτείνεται να μη ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό του ύψους 
της ακίνητης περιουσίας ως κριτήριο ένταξης των δικαιούχων μειώσεων-
απαλλαγών, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
30% στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας. 

3. Η αύξηση του κριτηρίου της αξίας της ακίνητης περιουσίας κατά 30%, λαμβάνοντας 
μάλιστα υπ’όψη ότι λόγω αυξημένης οικοδομικής δραστηριότητας και αντίστοιχα 
επικείμενης αύξησης των κατοίκων της πόλης μέσα στο έτος 2023, αναμένεται να 
επηρεάσει σε απρόβλεπτο βαθμό των αριθμό των ωφελούμενων για τη μείωση – 
απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για 
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το έτος 2023 με αποτέλεσμα να μην μπορεί η Υπηρεσία να υπολογίσει την απώλεια 
εσόδων για το Δήμο. Εξάλλου, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις για τα 
Δημοτικά Τέλη του Δήμου Βριλησσίων, στο οικονομικό έτος 2023, αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 3.914.140,27 € και δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των 
προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 
4.305.554,29 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους 391.414,02 € Η ανωτέρω 
αρνητική απόκλιση, αιτιολογείται βάσει του υπ’ αρίθμ.3995/17-02-2017 εγγράφου 
του ΥΠ.ΕΣ., το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών κατά 10%. Η τυχόν αύξηση της απόκλισης, λόγω απρόβλεπτης απώλειας 
εσόδων εξ αιτίας διευρυμένης ένταξης δικαιούχων απαλλαγών/μειώσεων με 
μεγάλης αξίας ακίνητη περιουσία, θα οδηγούσε σε αύξηση των Δημοτικών Τελών 
και θα επηρέαζε το σύνολο των Δημοτών μας.  

4. Από τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Εσόδων και Δημοτικής Περιουσίας της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, οι απορριφθείσες κατά το έτος 
2022 αιτήσεις για μείωση -  απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ύδρευσης λόγω αξίας ακίνητης περιουσίας αφορούσαν στην 
πλειονότητά τους αιτούντες με συνολική αξία ακίνητης περιουσίας που υπερέβαινε 
ακόμη και το προτεινόμενο αυξημένο όριο των 390.000,00 ευρώ.  

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου 
διατυπώνει τη γνώμη ότι η υποβληθείσα πρόταση  για αναπροσαρμογή των αξιών ακίνητης 
περιουσίας οριζόντια και κατά ποσοστό 30% ως κριτήριο ένταξης στο σύνολο των 
κατηγοριών των δικαιούχων για τη «Μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την 
καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023» δεν 
αιτιολογείται και ενδέχεται να έχει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες για το Δήμο. 

Μετά τα ανωτέρω καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει απόφαση για  την μείωση -  
απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών 
καθαριότητας και ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023». 
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
 

 Την εισήγηση του Προέδρου 
 Την υπ’ αριθμ. 17952/23-12-2022 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
 Τις κείμενες διατάξεις 
 Τις διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 202, του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων (Ν.3463/06) 
 Τις υπ’ αρίθμ. 66/2021 & 67/2021 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 

με τις οποίες είχαν καθοριστεί οι απαλλαγές/μειώσεις των δημοτικών 
τελών καθαριότητας και ύδρευσης / άρδευσης / αποχέτευσης από τις 
ευπαθείς ομάδες για το 2022 

 Την υπ’ αριθμ. 299/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
 Την προτεινόμενη διόρθωση του αρμόδιου Αντιδημάρχου κ. 

Κωνσταντίνου Βαφειάδη στο πεδίο Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου 
δικαιολογητικών προκειμένου η παρ. 3 να αναφέρεται ως εξής: «Η 
ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 
δικαιούχους ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου» 

 Την μη λήψη της απαιτούμενης πλειοψηφίας κατά την συζήτηση και 
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ψήφιση του θέματος «Εισήγηση  για  την μείωση -  απαλλαγή των 
ευπαθών ομάδων από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας και 
ύδρευσης για το οικ. Έτος 2023» στην 20η/2022 (14-12-2022) τακτική 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

 Την αναγκαιότητα συζήτησης και λήψης Απόφασης επί του ανωτέρω 
θέματος λόγω της έναρξης του νέου οικ. έτους 2023 και της ανάγκης 
στήριξης των ευπαθών ομάδων 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17906/23-12-2022 πρόταση της δημοτικής 
παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ» για 
τη μείωση- απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή 
δημοτικών τελών 

 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 17951/23-12-2022 Γνώμη της Διεύθυνσης 
Οικονομικών επί της υπ αρίθμ. πρωτ. 17906/23-12-2022 πρότασης της 
Δημοτικής παράταξης «Νέα Πνοή για τα Βριλήσσια» 

 Τις επιφυλάξεις που εκφράστηκαν από τη δημοτική παράταξη «ΝΕΑ 
ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ» μέσω μηνύματος 
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας αναφορικά με την επεξεργασία της 
πρότασης που κατέθεσαν η οποία λαμβάνει υπ’ όψιν της την αύξηση των 
αντικειμενικών αξιών ακινήτων στα Βριλήσσια και με αυτόν τον τρόπο θα 
μπορούσαν να συμπεριληφθούν ακόμα περισσότερες ομάδες 
συμπολιτών στις κατηγορίες των μειώσεων και απαλλαγών από την 
καταβολή δημοτικών τελών χωρίς αποκλεισμούς που μπορεί να 
προκύψουν από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών 
 
 
και μετά από τηλεφωνική επικοινωνία       

 
 
 

Αποφασίζει 
Ομόφωνα 

Με τριάντα δύο (32) θετικές ψήφους 
 
 

Εγκρίνει τη σχετική απόφαση 299/2022 της Οικονομικής Επιτροπής, 
αναφορικά με τη μείωση -  απαλλαγή των ευπαθών ομάδων από την καταβολή 
δημοτικών τελών καθαριότητας και ύδρευσης / άρδευσης / αποχέτευσης για το 
οικ. έτος 2023, ως κάτωθι: 
 
 
 

 
III. Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά 

1.1.Άποροι 

Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία 

του Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών. 

1.2 Πολύτεκνοι  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό 

οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας 
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αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του 

άρθρου 6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις 

κατηγορίες του άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις 

ακόλουθες περιπτώσεις: 

1.2.1 Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη γονική 

μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή περισσότερους γάμους 

ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα 

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν 

σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 

ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 

εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά 

με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

1.2.2 Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων 

του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει 

τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως 

αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης 

και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή 

εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό 

πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, 

ανεξαρτήτως ηλικίας. 

1.2.3 Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή ανάπηρος 

πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, αυτός θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από τις περιπτώσεις της 

πρώτης παραγράφου. 

1.2.4 Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα αποτελούν 

ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των 

πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους περιορισμούς της πρώτης 

παραγράφου του παρόντος άρθρου. 

1.2.5 Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979: 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους 
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από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία 

από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία 

τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή 

εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), 

αποτελούν ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των 

Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους 

πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

IX. τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από 

τους γονείς τους 

X. τα άρρενα ανήλικα 

XI. σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και 

επαγγελμάτων 

XII. ανίκανα προς   εργασία   από   οποιοδήποτε   λόγο   ή   ανάπηρα   

πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις. 

1.3. Άτομα με Αναπηρίες  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να 

προσδιορίζεται η αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ 

απαιτείται γνωμάτευση πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής 

Επιτροπής από την οποία προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας 

τουλάχιστον 67%. 

1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων 

από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως 

αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 

αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 

συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την απόδειξη της 
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ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα 

από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με 

προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη 

γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι 

άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 

τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 

ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις 

και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. 

1.6.  Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12 

συνεχείς μήνες ανεργίας. 

1.7. Δικαιούχοι του ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης) 

 

IV. Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά 
Τέλη καθαριότητας 

Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό 

εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), 

με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για 

κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη 

και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 

έως 300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και 
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με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6.Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως 

ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει. 

7.Σε ανέργους άγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των 

οποίων η ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας 

ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο 

πραγματικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν 

συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης 

του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το 

οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, 

προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) 

εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την 

αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση 

του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

8.Σε ανέργους έγγαμους, για την κύρια κατοικία ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη, των 

οποίων η ανεργία θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας 

ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού 

εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο 

περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1.000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη 

περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης 

του εισοδήματος: α)  εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το 

οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του ανέργου, 

προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) 

εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την 

αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν 

υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση 

του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9. Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 235 Ν.4389/2016). 
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Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών: 

1.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ 

2.Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό 

εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€ 

3.Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), 

με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για 

κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη 

και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€. 

4.Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας 

έως 300.000,00€. 

5.Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε 

παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και 

με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ . 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της 

προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή 

πλήρους απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και 

φόρων πρέπει επίσης: 

•Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 

υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο την 

κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του προηγούμενου 

οικονομικού έτους. 

•Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού έτους 

και αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 

όλων των μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα τέκνα). Εάν δεν υποβάλλεται 

φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους, θεωρημένη από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ.  

•Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο ή φιλοξενούμενο 

μέλος, γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα και την ακίνητη περιουσία 

του δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των μελών που κατοικούν στην ίδια 
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κατοικία, μέσω του Ε1. 

•Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

•Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος (ΔΕΗ ή 

εναλλακτικού παρόχου). 

•Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα προστατευόμενα 

τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο ίδρυμα του εσωτερικού ή 

της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών) ή βεβαίωση που να 

αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

•Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 

δικαστικό έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

•Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση του 

ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς ανεργίας. 

•Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό 

της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

•Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια 

υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση 

της παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους. 

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα 

Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου. 

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 

δικαιούχους και η ημερομηνία κατάθεσης ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου, 

ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στην υπηρεσία για ενημέρωση της 

ΔΕΔΗΕ πριν την έναρξη του νέου έτους. 

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση 

από το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον 

πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό 

Δ. Βερνάρδου 23. 

 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. 
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 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως 

την αλλαγή των τ.μ. στη ΔΕΔΗΕ θα μεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό 

διάστημα, για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση 

του Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή 

συμψηφισμού κλπ. 

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα 

Εσόδων & Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους. 

 Ο εγκεκριμένος πίνακας αυτός υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της 

ΔΕΔΔΗΕ. 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς 

ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων με τις υπηρεσίες της ΔΕΔΔΗΕ και άλλες 

εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των 

στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών 

στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών 

μας εκτός από την έναρξη της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών 

κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή προστίμου κατά των 

δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 

εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 
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Τέλη ύδρευσης – άρδευσης – αποχέτευσης 
Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3: 

1) Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

2) Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό 

εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

3) Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, 

ΦΕΚ 908/4-4-2016) ) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€ 

4) Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του 

Ν.3454/06), με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 

2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι 

προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

350.000,00€. 

5) Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για 

κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα 

μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. 

6) Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον 

τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ 

για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι 

προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

7) Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ, 

προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, 

όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει. 

8) Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το 

οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο 

πραγματικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν 
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συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της 

προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου 

εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την 

ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης 

αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω 

φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω 

όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω 

εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

9) Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το 

οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας 

για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 15.000 ευρώ, πραγματικού 

εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο 

περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με 

ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της 

προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου 

εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την 

ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης 

αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω 

φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην 

οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω 

όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω 

εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του. 

10) Στους δικαιούχους του ΚΕΑ (κοινωνικό εισόδημα Αλληλεγγύης) με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα και ακίνητη περιουσία ως ορίζεται από την κείμενη 

νομοθεσία (άρθρο 235 Ν.4389/2016). 

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για 
τα πρώτα 30m3: 
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1) Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό 

εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

2) Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό 

εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

3) Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον 

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του 

Ν.3454/06), με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 

2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι 

προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

350.000,00€. 

4) Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα 

τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής 

αξίας έως 300.000,00€. 

5) Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον 

τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ 

για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι 

προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 

300.000,00€. 

Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της 

προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους 

απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει 

επίσης: 

 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια 

υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών) και να αφορά μόνο 

την κύρια κατοικία του δικαιούχου όπως αυτή φαίνεται στο Ε1 του 

προηγούμενου οικονομικού έτους. 

 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού 

έτους και αντίγραφο των Ε1 και Ε9 καθώς και αντίγραφο του 

εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας (σύζυγος, ενήλικα 

τέκνα). Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή 

τους, θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική 

δήλωση σε καμία Δ.Ο.Υ. 
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 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος ή 

φιλοξενούμενο μέλος, γίνεται συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα 

και την ακίνητη περιουσία του δικαιούχου ή της οικογένειάς του ή των 

μελών που κατοικούν στην ίδια κατοικία, μέσω του Ε1. 

 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής 

Ταυτότητας η Διαβατηρίου. 

 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης . 

 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα 

προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο 

ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη 

σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική 

τους θητεία. 

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή 

δικαστικό έγγραφο,  αποδεικτικό μονογονεϊκότητας 

 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και 

βεβαίωση του ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες 

συνεχούς ανεργίας. 

 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και 

πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος 

(ΑΣΠΕ). 

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την 

αρμόδια υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. 

               Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών 

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση 

της παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς 

δικαιούχους.  

 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παρούσα 

απόφαση υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο Τμήμα 

Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.  

 Η ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και δικαιολογητικών για όλους τους 

δικαιούχους ξεκινά από τις 15 Δεκεμβρίου. 

 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση 

από το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον 

πίνακα ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό 

Δ. Βερνάρδου 23.  
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 Δεκτές γίνονται και αιτήσεις καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.  

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών 

έως την έκδοση απόφασης  θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

για το οποίο σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του 

Δήμου μας για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή 

συμψηφισμού κλπ.  

 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα 

Εσόδων & Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.  

 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

του Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς 

ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων με  άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες 

προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που 

υπεβλήθησαν από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων 

ή πλαστών δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας 

εκτός από την έναρξη της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών 

κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή προστίμου κατά 

των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το 

εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών τελών. 

V. Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου 

Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει 

ύστερα από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και 

την έκδοση σχετικής απόφασης. 

Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν 

αιτιολογημένης εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & 

Περιουσίας). 
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Κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έλαβε τριάντα δύο (32) θετικές ψήφους:  
Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν θετική ψήφο: ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ), Δημοτική Σύμβουλος, ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ Δημοτική 
Σύμβουλος, ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Δημοτική Σύμβουλος, 
ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Δημοτική 
Σύμβουλος, ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ 
Δημοτική Σύμβουλος, ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ, Δημοτική Σύμβουλος, ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) Δημοτικός 
Σύμβουλος, ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Δημοτική Σύμβουλος, ΓΟΥΝΑΡΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ (ΤΟΝΙΑ) Δημοτική 
Σύμβουλος, ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ) Δημοτική Σύμβουλος, 
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός 
Σύμβουλος, ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Δημοτικός Σύμβουλο, ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος, 
ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Δημοτική Σύμβουλος, ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 
Δημοτική Σύμβουλος, ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ) Δημοτικός 
Σύμβουλος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος, 
ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός 
Σύμβουλος, ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Δημοτική Σύμβουλος, ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ), Δημοτική 
Σύμβουλος, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος, 
ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος 
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 88/2022 

 
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω 
 

 
Τα μέλη 

 
 

1         ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΒΟΥΛΑ)  Δημοτική   Σύμβουλος 
2 ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ       Δημοτική   Σύμβουλος 
3        ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
4         ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
5 ΚΥΡΙΤΣΗ  ΙΩΑΝΝΑ       Δημοτικός Σύμβουλος 
6 ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
7 ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ       Δημοτική  Σύμβουλος 
8 ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ                                                 Δημοτική  Σύμβουλος 
9        ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ                Δημοτική  Σύμβουλος 
10 ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
11 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
12 ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ      Δημοτική  Σύμβουλος 
13 ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
14       ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ(ΤΟΝΙΑ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
15 ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
16 ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ       Δημοτικός Σύμβουλος 
17 ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
18      ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
19 ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
20 ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ    Δημοτικός Σύμβουλος 
21       ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)     Δημοτική  Σύμβουλος 
22 ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
23 ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
24 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)   Δημοτικός Σύμβουλος 
25       ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος  
26 ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
27 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ    Δημοτική  Σύμβουλος 
28 ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ     Δημοτικός Σύμβουλος 
29 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ(ΓΩΓΩ)   Δημοτική  Σύμβουλος 
30 ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)     Δημοτικός Σύμβουλος 
31 ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      Δημοτικός Σύμβουλος 
 

   Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ 
                                                         

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  ΛΥΤΡΑΣ  
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