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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2012 Συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης :12/2012                                 
                                                
                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα 
Δημοτικά Τέλη του κου Σκαπέρα Ανδρέα 
γονέα παιδιού Α.Μ.Ε.Α.                                 
 
 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Αχαρνών 464 και Αγίων Αναργύρων  σήμερα στις 26η   του μήνα Απριλίου  
του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 μ.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 4743/23-04-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. 
Κυριακής Ναθαναήλ, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου 
χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2 του Ν.3852/10, 
παρισταμένης ως γραμματέα της Διοικητικού  υπαλλήλου του Δήμου κα. 
Δαγλόγλου Αικατερίνη. 
 
 



 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα ένδεκα (11) 
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν :  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1. Ναθαναήλ Κυριακή, Πρόεδρος  
2. Κατσαρού Άννα, Αντιπρόεδρος 
3. Ταυρόπουλος Αναστάσιος  
4. Λούτας Νικόλαος  
5. Σταθούλια Αιμιλία  
6. Μέρτικα Φιλιώ  
7. Φωτεινάκη – Τσάλτα Ελένη 
8. Σταματελόπουλος Ηλίας 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1. Λιώλη Σοφία 
2. Παναγούλης Αντώνιος 
3. Φαφούτη Σοφία 

 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα της εκτός  ημερήσιας 
διάταξης, είπε:  
                                                                                                                             
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
    Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 
3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συμβούλιο της Δημοτικής  Κοινότητας της 
Νέας Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρμοδιότητες των συμβουλίων των 
τοπικών κοινοτήτων , με αιτιολογημένη απόφασή του , που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία των μελών του , εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο , 
όταν ληφθεί από αυτό σχετική απόφαση , για τη μείωση δημοτικών φόρων ή 
τελών ή απαλλαγή από αυτούς για τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες 
διατάξεις πρόσωπα . 
 
Επιπρόσθετα λαμβάνοντας υπόψη  τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 
του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου , που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των 
μελών του , είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το 50/% , 
ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτομα αναπηρίες και 
πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 
νομοθεσία» και την υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
περί καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2012 
όπου αποφασίστηκε η απαλλαγή στους καταλόγους της ΔΕΗ των δημοτικών 



τελών και του δημοτικού φόρου σε όλους τους κατοίκους ( Δημότες ή μη ) που 
είναι άτομα με αναπηρίες , πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους 
οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία κι αφού προσκομίσουν στο Δήμο 
συγκεκριμένα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
 
Καλούμεθα λοιπόν και μετά την αριθ. πρωτ. 1793/15-02-2012 αίτηση του κ. 
Σκαπέρα Ανδρέα , γονέα παιδιού ΑΜΕΑ, στην οποία επισυνάπτονται α) 
πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης β) πρόσφατος λογαριασμός της 
ΔΕΗ  και γ) η υπ’ αριθ. πρωτ. 558/25-01-2006 Γνωμάτευση της 
Πρωτοβάθμιας  Υγειονομικής Επιτροπής  Αθηνών, δ) εκκαθαριστικό 
οικονομικού έτους 2011 όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε στο  Δημοτικό 
Συμβούλιο  την απαλλαγή από τα  δημοτικά τέλη στο λογαριασμό της ΔΕΗ 
του αιτούντα, λόγω αναπηρίας της  κόρης του Σκαπέρα Άρτεμις . 
 
                             
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν 
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 4/2012 Πρακτικό του 
Συμβουλίου. Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να 
αποφασίσει σχετικά. 
 
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη 
του:  α) την εισήγηση της κας Προέδρου,  
        β)  τη σχετική αίτηση του αιτούντα 
        γ)  τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ 4. και 84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010  
             (Καλλικράτης) 
        δ)  τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/2006 
        ε)  την υπ΄αριθμ 12/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί  
             καθορισμού των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους  
             2012.  
         στ) Εκκαθαριστικό του κου Σκαπέρα Ανδρέα 

 
 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

Όπως εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλαδέλφειας  
Χαλκηδόνος την απαλλαγή από τα Δημοτικά Τέλη στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η. 
επ΄ονόματι του κου Σκαπέρα Ανδρέα γονέα παιδιού ΑΜΕΑ βάσει της 
υπ΄αριθμ 12/2012 Δημοτικού Συμβουλίου ,  διαβίβαση του εκκαθαριστικού του 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλ/φειας Χαλκηδόνας για τις δικές του 
ενέργειες. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 



                                            
 

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΑΘΑΝΑΗΛ 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
  
 
Ελένη Σούλα 
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