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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 4/2013 Συνεδρίασης 
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας 

 

Αριθ. Απόφασης :13/2013                                 
                                                
                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα 
Δημοτικά Τέλη του κου Νικολόπουλου 
Γεωργίου. 
 

Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας επί της οδού 
Αχαρνών 464 και Αγ. Αναργύρων  σήμερα στις 27 του μήνα Φεβρουαρίου του 
έτους 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 19:15 μ.μ., συνήλθε σε Συνεδρίαση το 
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄ αριθ. 
πρωτ. 2255/04/22-02-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. 
Σταθούλια Αιμιλίας, 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 την Διοικητική  Υπάλληλο  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.  Σταθούλια Αιμιλία Πρόεδρος 
2. Ναθαναήλ Κυριακή 
3. Κατσαρού Άννα 
4. Φαφούτη Σοφία 
5   Φωτεινάκη - Τσάλτα Ελένη 
6.   Σταματελόπουλος Ηλίας .      
7.  Ταυρόπουλος Αναστάσιος 
.8.  Μέρτικα Φιλιώ   
 9. Παναγούλης Αντώνιος 

 
 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
     

1.   Λιώλη Σοφία  
2..   Λούτας Νικόλαος 

 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης του Συμβουλίου της 
Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 7ο θέμα της  ημερήσιας διάταξης, 
είπε:  
                                                                                                                             
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
Προτείνω να κάνουμε μια εισήγηση προς την Δήμαρχο και το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο 49/74572/29.10.2010 του Υπουργείου 
Εσωτερικών με θέμα λειτουργία Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, το 
συμβούλιο δημοτικής κοινότητας εκφέρει γνώμη είτε με δική του πρωτοβουλία 
είτε κατόπιν παραπομπής από τα αρμόδια όργανα του Δήμου για: τη 
χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων και ειδών διαβίωσης ή περίθαλψης σε 
οικονομικά αδυνάτους κατοίκους και πολυτέκνους, καθώς και τη μείωση 
δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή απ΄ αυτούς για τα προβλεπόμενα από 
τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα, καθώς και τα πρόσωπα που χρήζουν 
«βοήθειας στο σπίτι» και «διοικητικής βοήθειας».Η σχετική απόφαση 
λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Στο πλαίσιο αυτό 
παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφανθεί για το ανώτατο όριο 
εισοδήματος που πρέπει να έχει κάτοικος προκειμένου να θεωρείται 
οικονομικά αδύνατος και να απολαμβάνει μείωσης ή και απαλλαγής από τα 
δημοτικά τέλη ώστε να μπορούμε με τη σειρά μας, να εισηγούμαστε θετικά ή 
αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τις αιτήσεις που μας κατατίθενται. 
Μέχρι στιγμής ως συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας έχουμε 
λάβει μια αίτηση απαλλαγής από τα Δημοτικά τέλη για λόγους χαμηλού 
εισοδήματος. 



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. 04/2013 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:  1) την εισήγηση της κας Προέδρου,  
         

 
 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

. 
Να κάνουμε μια εισήγηση προς την Δήμαρχο και κατ’επέκταση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ζητώντας να αποφασίσει ποιους θεωρεί οικονομικά αδυνάτους και 
ποιο είναι το ανώτατο όριο εισοδήματος που πρέπει να έχει κάτοικος 
προκειμένου να θεωρείται οικονομικά αδύνατος και να απολαμβάνει μείωσης 
ή και απαλλαγής από τα δημοτικά τέλη ώστε να μπορούμε με τη σειρά μας, να 
εισηγούμαστε θετικά ή αρνητικά στο Δημοτικό Συμβούλιο ως προς τις αιτήσεις 
που μας κατατίθενται. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  13/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                                            
 

 Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 
 
 
 
                                         ΣΤΑΘΟΥΛΙΑ ΑΙΜΙΛΙΑ 

 
 

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


