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 Μείωση των δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες πολιτών του Δήμου Λέσβου 
Με την αριθμ. 656/2013 Απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου  Λέσβου αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% 

των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού που επιβαρύνουν μόνο την κύρια κατοικία 

στην οποία διαμένουν : 

Α) πολύτεκνοι  

Β) τρίτεκνοι  

Γ) πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% . 

Σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης θα γίνεται δεκτή η κατάθεση αιτήσεων για τα  ακίνητα που 

βρίσκονται στη Δ.Ε. Μυτιλήνης  στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Λέσβου  (2
ος

 όροφος επί της οδού 

Ελ.Βενιζέλου 13-17 ) , για τα υπόλοιπα στα κατά τόπους γραφεία οικονομικών θεμάτων των 

Δημοτικών Ενοτήτων όπου βρίσκεται το ακίνητο , από τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2014. 

Τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση είναι τα παρακάτω: 

1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

2. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 οικον. έτους 2013. 

3. Δήλωση περιουσιακής κατάστασης έτους 2013 (Ε9) και των δύο συζύγων . 

4. Αντίγραφο λογαριασμού της ΔΕΗ 

5. Φωτοτυπία συμβολαίου ιδιοκτησίας του ακινήτου 

Για τους τρίτεκνους επιπρόσθετα χρειάζεται : 

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά) 

2. Βεβαίωση σπουδών για παιδιά που σπουδάζουν και είναι προστατευόμενα μέλη σε 

αναγνωρισμένες σχολές ΑΕΙ-ΤΕΙ – ΟΑΕΔ. 

Για τους πολύτεκνους : 

1. Βεβαίωση από Α.Σ.Π.Ε. 

2. Πιστοποιητικό οικ/κής κατ/σης (αναζητείται υπηρεσιακά) 

Για τους ανάπηρους : 

1. Βεβαίωση από το αρμόδιο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την πιστοποίηση 

και το ποσοστό αναπηρίας. 

Σε περίπτωση εκμίσθωσης ακινήτου απαιτείται επιπλέον: 

  α) αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ.  

  β) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599 /86 του ιδιοκτήτη θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής 

του ότι με τη λήξη της μίσθωσης θα ειδοποιηθεί η υπηρεσία για την επαναφορά  των 

στοιχείων του ακινήτου στην προτέρα κατάσταση  , ειδάλλως θα βεβαιωθούν αναδρομικά οι 

διαφορές δημοτικών τελών και θα επιβληθούν και τα αντίστοιχα πρόστιμα που θα προκύψουν 

από τον έλεγχο της υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές τετραγωνικών στα πραγματικά που φαίνονται στο 

συμβόλαιο ή το Ε9  από αυτά που αναγράφονται στο λογαριασμό της ΔΕΗ, θα προκύπτουν 

οφειλές επιβαρυμένες με τα αντίστοιχα πρόστιμα από την 1/1/2009 μέχρι και την ημερομηνία 

κατάθεσης της αίτησης. 


