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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

      ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ               
                                                                                                                          

---------- 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

--------------- 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από τα Πρακτικά της 22ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 20-11-2020 
Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:216/2020 
 

ΘΕΜΑ: «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΤΟΥΣ 2021». 

 
Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

έναρξης: 18:30 (και ώρα λήξης 24:00), συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε τακτική, με τηλεδιάσκεψη, 
συνεδρίαση, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 37122/16-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, 

η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 1 της ¨Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/τ.Α΄/11 -3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid 19 
και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους»   

Δυνάμει των ανωτέρω διατάξεων και κατόπιν της συναίνεσης όλων των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου  
αποφασίζεται ομόφωνα η παρούσα τακτική σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τηλεδιάσκεψη, 

δεδομένου και του κατεπείγοντος χαρακτήρα των προς ψήφιση θεμάτων για τα οποία απαιτείται άμεση 

λήψη απόφασης. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών 

συμετείχαν στη συνεδρίαση τριάντα δύο  (32) μέλη και ονομαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
 

1. Αγγελόπουλος Ηλίας 

2. Αλεξίου Κωνσταντίνος 

3. Ανδρεάδης Σάββας 

4. Αρετή Αικατερίνη 

5. Αρφαράς Γεώργιος 

6. Βαρλά-Μαρκογιαννοπούλου 

Σταυρούλα 

7. Βήχου-Στεργίου Σταματία 

8. Δαβγιώτη (Ρούκουνα) Ελένη 

9. Δασκαλάκης Ευστράτιος 

10. Διακάκη  Ευγενία 

11. Διαλινάκης Παναγιώτης 

12. Θεόδοτος Μιλτιάδης 

13. Θωμαΐδης Δημήτριος 

14. Καλαμαράς Γεώργιος 

15. Καμάς Παντελεήμων 

16. Καμπούρης Φίλιππος 

17. Καραγιαννίδης Παναγιώτης 

18. Κασιμάτη Αγγελική 

19. Κατσαφάδος Κυριάκος  

(Κούλης 

20. Καψετάκης Γεώργιος 

21. Καψοκόλης Πέτρος 

22. Κούβαρης Παναγιώτης 

23. Κουλίζος Μιχαήλ 

24. Μαντουβάλου Μαρία 

25. Μαρτάκης Νικόλαος 

26. Μιχάλογλου Στυλιανή 

27. Μπαξεβάνη Πολυάνθη 

(Πωλίνα) 

28. Περδίκη Παναγιώτα 

29. Συράκου Σταυρούλα 

30. Τσίγγερης Βασίλειος 

31. Τσιρίδης Γεώργιος 

32. Τσοτσάνη-Δριτσάκου 

Σταματούλα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1.  Αβρααμίδης Νικόλαος 

2. Αλεξανδράκη Νικολέτα 

3. Αντωνοπούλου Μαρία 

4. Βρεττάκος Νικόλαος 

5. Δατσέρη Βασιλική 

6. Λάλος Μηνάς 

7. Μαυρούτσος Παναγιώτης 

8. Σταυριανάκος Μιχαήλ 

9. Τζιώτης Ιωάννης 
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Στη συνεδρίαση έλαβε μέρος και ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. 

Επίσης παρέστη η Διεθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμοπούλου.  
Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου 

Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, 
Παρασκευή Λάππα, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.  

 

Κατόπιν ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος εισήγαγε από την Ημερήσια 

Διάταξη το 2ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στην 330/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία:  

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο  την απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών για τις ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2021, εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

α)  Oι ωφελούμενοι να είναι κάτοικοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

β) Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών,  αφορά αποκλειστικά και μόνο   την κύρια κατοικία  των 

ωφελουμένων  ή ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, το οποίο 

ιδιοχρησιμοποείται για επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μοναδική πηγή οικογενειακού 

εισοδήματος. 

γ)Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, ισχύει μόνο για ένα ακίνητο ανά ωφελούμενο και των 

συνοικούντων του. 

δ) Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι στην ενημέρωση του  Τμήματος Εσόδων  και Περιουσίας , σε περίπτωση 

διακοπής ηλεκτροδότησης του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και σε οποιασδήποτε περίπτωση  μεταβολής 

των προσωπικών τους στοιχείων, άλλως  δεν θα τύχουν των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης. 

ε) Ο Δήμος  μπορεί να   ζητήσει  επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρονται εν προκειμένω  ή για  

μη προβλέψιμες περιπτώσεις. 

στ) Η απαλλαγή ή μείωση, ισχύει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για 

ένα έτος και δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

ζ) Αν το ποσοστό αναπηρίας έχει καθορισθεί από την υγειονομική επιτροπή για αόριστο χρόνο, οι 

ωφελούμενοι προσέρχονται κατ’ έτος, για να ελεγχθεί εάν έχει επέλθει άλλη μεταβολή στην κατάσταση τους 

συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 

Στις  δε άλλες περιπτώσεις, η απαλλαγή ισχύει μέχρι την λήξη της γνωμάτευσης, της  κατά περίπτωσης  

υγειονομικής επιτροπής ή γνωμάτευσης Κ.Ε.Π.Α. 

η) Σε περίπτωση θανάτου ωφελουμένου, πρέπει οι οικείοι του να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, 

άλλως ο Δήμος θα επιβάλλει αναδρομικά τα δημοτικά τέλη και τα προβλεπόμενα κατά νόμο πρόστιμα από 

την ημερομηνία θανάτου. 

θ) Αν  δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής  φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 (ΔΕΑΦ 1077373/ΕΞ2015/2.6.15), όπως ισχύει. 

ι)Το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, ο ωφελούμενος, υποβάλλει εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που  

αποδεικνύουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών και για το 

επόμενο έτος. 

 Παρατίθενται οι κατηγορίες των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για όλες τις κατηγορίες των 

δικαιούχων, ως επίσης και οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων. 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 
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1.-Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας ή εκτυπώνεται από το site 

του Δήμου) 

2.-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  

3.-Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η ή εναλλακτικού  παρόχου ηλεκτρικής  ενέργειας  στο όνομα του 

ωφελούμενου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα ατόμου που συνοικεί με τον 

ωφελούμενο, η συγκατοίκηση αποδεικνύεται  με την υποβολή του εντύπου Ε1.          

4.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

5.- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φόρου εισοδήματος, έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους  

6.-Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας, κατά περίπτωση .       

                                              ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ     

                                                      Α)  ΑΠΟΡΟΙ  

  Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα  ποσού  έως 6.000,00€ προσαυξημένο κατά 20% για την σύζυγο 

και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. 

Απαιτείται επιπροσθέτως , πιστοποιητικό  οικονομικής αδυναμίας, από την  κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 

σύμφωνα με το Ν.Δ 57/1973, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

Η  Κοινωνική Υπηρεσία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε αυτήν οφείλει να εκδίδει 

άμεσα πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, το οποίο προσκομίζεται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας για 

τις περαιτέρω ενέργειες.  

                            Β)   ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  67% ΚΑΙ ΑΝΩ  

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα,  ποσού  έως 30.000,00€ 

 Απαιτείται απόφαση εν ισχύ, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής  επιτροπής ή γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α. 

                                              Γ)  ΑΝΕΡΓΟΙ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως, άνω  του  6μηνου εγγραφής στον 

ΟΑΕΔ. 

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα ποσού έως 12.000,00€ προσαυξημένο κατά 20% για την σύζυγο και 

για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. 

Απαιτείται επιπροσθέτως, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

                                               Δ)  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως  35.000,00€ προσαυξημένο  κατά 2.000,00€ για κάθε τέκνο  

πέραν του 4ου(τέταρτου). 

Απαιτείται  επιπροσθέτως ,  βεβαίωση πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε  εν ισχύ. 

                                           

                                                        Ε )ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ    

Ετήσιο  συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως  30.000,00€ 

Η  ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου 

ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

Τα παιδιά να είναι ανήλικα ή προστατευόμενα και αποδεικνύεται με προσκόμιση εντύπου Ε1. 
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                                        Β)  ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Απαιτείται  οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να 

προκύπτει η ιδιότητα του γονέα  μονογονεϊκής  οικογένειας (πιστοποιητικό  από το οποίο να προκύπτει η 

κατάσταση  χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση  με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής 

μέριμνας ή επιμέλειας σε έναν γονέα, κατάθεση αγωγής διαζυγίου και συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο 

από το Ειρηνοδικείο  για την άσκηση γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τον ένα γονέα)  

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα,  ποσού  έως 20.000,00€. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της, θα αναρτηθεί δε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.keratsini-drapetsona. gr). » 

 

Το Δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπ΄όψιν: 

1. Την 330/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής  

2. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ.3 του Ν.3463/ΦΕΚ 114 /τ.Α/ 8.6.2006   

3.Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.3 του Ν.1828/89 

4.Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδάφ. ζ΄ του Ν. 3852/10/ΦΕΚ87/τ.Α/7.6.2010, όπως ισχύει 

5.Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 εδάφ. ιστ’ του Ν.4623/2019, όπως ισχύει 

6.Τις διατάξεις του Ν. 4735/2020  

 

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, έθεσε το 

ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. ο Δημοτικοί 

Σύμβουλοι: Ηλίας Αγγελόπουλος, Φίλλιππος Καμπούρης, και Πολυάνθη (Πωλίνα) Μπαξεβάνη. 
 

Κατόπιν τούτου το Σώμα:  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

με είκοσι εννέα (29) θετικές ψήφους 

 
 

Εγκρίνει την απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, για το έτος 2021, 

εφόσον πληρούνται οι κάτωθι προϋποθέσεις: 

α)  Oι ωφελούμενοι να είναι κάτοικοι Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας 

β) Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, αφορά αποκλειστικά και μόνο την κύρια κατοικία των 

ωφελουμένων  ή ακίνητο ιδιόκτητο ή μισθωμένο  εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου μας, το οποίο 

ιδιοχρησιμοποείται για επαγγελματική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί μοναδική πηγή οικογενειακού 

εισοδήματος. 

γ)Η απαλλαγή ή μείωση δημοτικών τελών, ισχύει μόνο για ένα ακίνητο ανά ωφελούμενο και των 

συνοικούντων του. 

δ) Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι στην ενημέρωση του  Τμήματος Εσόδων  και Περιουσίας , σε περίπτωση 

διακοπής ηλεκτροδότησης του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας και σε οποιασδήποτε περίπτωση  μεταβολής 

των προσωπικών τους στοιχείων, άλλως  δεν θα τύχουν των ρυθμίσεων της παρούσας απόφασης. 

ε) Ο Δήμος  μπορεί να ζητήσει  επιπλέον δικαιολογητικά, τα οποία δεν αναφέρονται εν προκειμένω  ή για  μη 

προβλέψιμες περιπτώσεις. 

http://www.keratsini-drapetsona/
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στ) Η απαλλαγή ή μείωση, ισχύει από την ημερομηνία επιβεβαίωσης του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας για 

ένα έτος και δεν έχει αναδρομική ισχύ. 

ζ) Αν το ποσοστό αναπηρίας έχει καθορισθεί από την υγειονομική επιτροπή για αόριστο χρόνο, οι 

ωφελούμενοι προσέρχονται κατ’ έτος, για να ελεγχθεί εάν έχει επέλθει άλλη μεταβολή στην κατάσταση τους 

συμπεριλαμβανομένου του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος. 

Στις  δε άλλες περιπτώσεις, η απαλλαγή ισχύει μέχρι την λήξη της γνωμάτευσης, της  κατά περίπτωσης  

υγειονομικής επιτροπής ή γνωμάτευσης Κ.Ε.Π.Α. 

η) Σε περίπτωση θανάτου ωφελουμένου, πρέπει οι οικείοι του να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη θανάτου, 

άλλως ο Δήμος θα επιβάλλει αναδρομικά τα δημοτικά τέλη και τα προβλεπόμενα κατά νόμο πρόστιμα από 

την ημερομηνία θανάτου. 

θ) Αν  δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής  φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

Ν.1599/86 (ΔΕΑΦ 1077373/ΕΞ2015/2.6.15), όπως ισχύει. 

ι)Το τελευταίο δίμηνο κάθε έτους, ο ωφελούμενος, υποβάλλει εκ νέου τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που  

αποδεικνύουν ότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή ή μείωση των δημοτικών τελών και για το 

επόμενο έτος. 

 Παρατίθενται οι κατηγορίες των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  για όλες τις κατηγορίες των 

δικαιούχων, ως επίσης και οι κατηγορίες των ευπαθών ομάδων. 

      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 

1.-Aίτηση - υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας ή εκτυπώνεται από το site 

του Δήμου) 

2.-Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου  

3.-Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού Δ.Ε.Η ή εναλλακτικού  παρόχου ηλεκτρικής  ενέργειας  στο όνομα του 

ωφελούμενου. Σε περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα ατόμου που συνοικεί με τον 

ωφελούμενο, η συγκατοίκηση αποδεικνύεται  με την υποβολή του εντύπου Ε1.          

4.-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

5.- Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  φόρου εισοδήματος, έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους  

6.-Συμβόλαιο ιδιοκτησίας  ή συμφωνητικό μίσθωσης της κατοικίας, κατά περίπτωση .       

                                              ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ     

                                                      

Α)  ΑΠΟΡΟΙ 

  Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα  ποσού  έως 6.000,00€ προσαυξημένο κατά 20% για την σύζυγο 

και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. 

Απαιτείται επιπροσθέτως , πιστοποιητικό  οικονομικής αδυναμίας, από την  κοινωνική υπηρεσία του Δήμου 

σύμφωνα με το Ν.Δ 57/1973, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων 

δικαιολογητικών.  

Η  Κοινωνική Υπηρεσία μετά την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών σε αυτήν οφείλει να εκδίδει 

άμεσα πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας, το οποίο προσκομίζεται στο Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας για 

τις περαιτέρω ενέργειες.  
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                            Β)   ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ  67% ΚΑΙ ΑΝΩ  

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα,  ποσού  έως 30.000,00€ 

 Απαιτείται απόφαση εν ισχύ, της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής  επιτροπής ή γνωμάτευση Κ.Ε.Π.Α. 

                                              Γ)  ΑΝΕΡΓΟΙ 

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται, όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως, άνω  του  6μηνου εγγραφής στον 

ΟΑΕΔ. 

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα  ποσού  έως 12.000,00€ προσαυξημένο κατά 20% για την σύζυγο 

και για κάθε ανήλικο ή προστατευόμενο τέκνο. 

Απαιτείται επιπροσθέτως, βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. 

                                               Δ)  ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 

Συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως  35.000,00€ προσαυξημένο  κατά 2.000,00€ για κάθε τέκνο  

πέραν του 4ου(τέταρτου). 

Απαιτείται  επιπροσθέτως ,  βεβαίωση πολυτεκνίας από Α.Σ.Π.Ε  εν ισχύ. 

                                                        Ε )ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ    

Ετήσιο  συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως  30.000,00€ 

Η  ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης του 

ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. 

Τα παιδιά να είναι ανήλικα ή προστατευόμενα και αποδεικνύεται με προσκόμιση εντύπου Ε1. 

                                        Β)  ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 

Απαιτείται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει 

η ιδιότητα του γονέα  μονογονεϊκής  οικογένειας (πιστοποιητικό  από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση  

χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση  με την οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας ή 

επιμέλειας σε έναν γονέα, κατάθεση αγωγής διαζυγίου και συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το 

Ειρηνοδικείο  για την άσκηση γονικής μέριμνας ή επιμέλειας από τον ένα γονέα)  

Συνολικό ετήσιο  οικογενειακό εισόδημα,  ποσού  έως 20.000,00€. 

Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της, θα αναρτηθεί δε στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου 

(www.keratsini-drapetsona. gr). » 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (216) 

    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.                                                                    Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
    ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΓΙΩΤΗ                                                                 ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Κερατσίνι 24-11-2020 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                                                             
 

                                                             
                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ 

 

 

http://www.keratsini-drapetsona/
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