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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Για οποιαδήποτε ενέργεια στο Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας ή για τη χορήγηση
οποιασδήποτε βεβαίωσης από το Τµήµα απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόµιση από
την ενδιαφερόµενη ή τον ενδιαφερόµενο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου ή
βιβλιαρίου υγείας ή άδειας οδήγησης).

Μείωση ή απαλλαγή από δηµοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού σε ευπαθείς
κοινωνικές οµάδες.
∆ικαιολογητικά για όλους τους δικαιούχους:
Φωτοτυπία δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας και Ε1.
Τελευταίο λογαριασµό ∆ΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ρεύµατος.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου).
Τίτλος ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο κατοικίας, για ιδιόκτητο ή ενοικιαζόµενο ακίνητο
αντίστοιχα.

Επιπλέον δικαιολογητικά κατά περίπτωση:
α) Άποροι
Πιστοποιητικό οικονοµικής αδυναµίας από την Κοινωνική Υπηρεσία του ∆ήµου.
β) Μακροχρόνια άνεργοι:
Βεβαίωση µακροχρόνιας ανεργίας από τον ΟΑΕ∆
γ) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω:
Γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή Υγειονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό του ποσοστού
αναπηρίας (σε ισχύ)

∆ήµος Κερατσινίου ∆ραπετσώνας - Τµήµα Εσόδων και Περιουσίας

Τελευταία ενηµέρωση: ∆εκέµβριος 2017

δ) Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και µικρότερο από 80%:
Γνωµάτευση ΚΕΠΑ ή Υγειονοµικής Επιτροπής για τον καθορισµό του ποσοστού
αναπηρίας (σε ισχύ)
ε) Πολύτεκνοι:
Βεβαίωση συλλόγου πολυτέκνων ΑΣΠΕ
στ) Τρίτεκνοι * :
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου εξαµήνου).
ζ) Μονογονεϊκές οικογένειες :
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση
χηρείας του µονογονέα
ή
∆ικαστική Απόφαση µε την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής µέριµνας σε έναν
µόνο γονέα.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά χρήζουν επικαιροποίησης σε ετήσια βάση.

* Σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Ν. 3454/2006 :
Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν την γονική µέριµνα και επιµέλεια 3 παιδιών
από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάµους η νοµίµως αναγνωρισθέντων ή υιοθετηµένων εκτός
γάµου γεννηθέντων ,τα οποία είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 23ο έτος της
ηλικίας τους ή φοιτούν 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 25ο έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών όπου αυτό προβλέπεται.
Στα τρία παιδιά περιλαµβάνονται και τα τέκνα µε οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και
άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης.
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