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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 22/2014 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών
Σήμερα στις 28 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα
19:30’ το Δημοτικό Σ/λιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
Δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 16453/24-11-14 πρόσκληση του
Προέδρου του Δ. Σ. που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της
έδρας και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Σ/λους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006)
για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ ( 22 )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Τσέτσιλας Δημήτριος
Τσάτσαρης Χρήστος
Μπουζέκης Ευθύμιος
Αργυρίου ιωάννης
Νταφούλης Κων/νος
Τσιαπλές θωμάς
Διψάνας Αχιλλεύς
Ζησάκη Ξανθή
Πανάγου Ελευθερία
Καρατέγος Μιχάλης
Σαϊτης Αστέριος
Τσεργάς Κων/νος
Τσούγιας Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ (5)
1. Έξαρχος Γεώργιος
2. Ζάχος Βασίλειος

14. Μαϊμάρης Δημήτριος
15. Ντόντος Γεώργιος
16. Μανώλης Γεώργιος
17. Κυρίτσης Γεώργιος
18. Νικολάου Γεώργιος
19. Σίμος Γεώργιος
20. Κακαγιάννης Χρήστος
21. Γκατζόγιας Παναγιώτης
22. Μπίκας Χρήστος
23. -24. -25. -26.--

5. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία
Αν και νόμιμα κληθέντες

3. Βλάγκας Ιωάννης
4. Καραναστάσης Αθανάσιος

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος.
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Κούσιος Αν., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος
Αντ., Σεβδαλής Ελ., Μπίκας Ι., Νταής Β., καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., Καραμανές Ν.
Ο Πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας ύστερα από την
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα
της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση, έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο.
ΘΕΜΑ ( 1 ) «Καθορισμός τέλους ηλεκτροφωτισμού & καθαριότητας»
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Αριθμός Απόφασης ( 270)
Το τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού διέπεται από τις διατάξεις:
1) του Ν.429/76, περί υπολογισμού και τρόπου είσπραξης δημοτικών & κοινοτικών τελών
καθαριότητας και φωτισμού και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων,
2) των άρθρων 21 & 22 Β.Δ 24-9/20-10-58 “Περί των προσόδων των Δήμων &
Κοινοτήτων”, επιβλήθηκαν υπέρ Δήμων & Κοινοτήτων τέλη καθαριότητας και φωτισμού,
για τις παρεχόμενες από τους Ο.Τ.Α υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων,
περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των
δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων,
3) άρθρο 25,παρ.12 του Ν1828/89: Ενοποίηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού σε
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο επιβάλλεται με Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα,
4) του άρθρου 19 του Ν.1080/, περί επιβολής προστίμων υποβολής ανακριβούς
δηλώσεως,
5) του άρθρου 2 παρ.1 του Α.Ν 344/68, περί αποσβεστικής προθεσμίας βεβαιώσεως
εσόδων
Οι ρυθμίσεις των άρθρων 21 & 22 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 μεταβλήθηκαν ή
συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 25/75, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17 & 20)
1828/89 (άρθρο 25 παρ.12), 2130/93 (άρθρα 16 παρ.6 & 27 παρ.4 ), 2307/95 (άρθρο 7
παρ.3 & 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ.14), 2539/97 (άρθρο 25 παρ.3) & 3345/05 (άρθρο 5).
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και ως εκ
τούτου η νομιμότητα της επιβολής τους συναρτάται με την ύπαρξη μιας, προσεγγιστικά
αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και απαιτούμενων για την παροχή των υπηρεσιών
καθαριότητας και φωτισμού, δαπανών. Συνεπώς η διάθεση μέρους των ανωτέρω εσόδων
για σκοπούς που δεν συναρτώνται με την παροχή αυτών, δεν είναι σύννομη, καθότι θα
ακύρωνε την αναλογικότητα της σχέσης αυτής.
Τα έσοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού προέρχονται από την
είσπραξη των τελών καθαριότητας από τους δημότες, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων καθορίζονται
για κάθε χώρο στεγασμένο με συντελεστή που ορίζεται σε ακέραιες μονάδες ανά
τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας του χώρου, συντελεστής ο οποίος δύναται να ορίζεται
μέχρι επτά κατηγορίες (7) από τις οποίες δύο (2) για οικίες και πέντε (5) για γενικής
χρήσης.
Έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμος λαμβάνει απόφαση για
το ύψος των τελών μέχρι το τέλους του μήνα Οκτωβρίου και μέχρι 30 Νοεμβρίου το
κοινοποιεί στην ΔΕΗ και έχει ισχύ από 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Ο Δήμος
γνωστοποιεί επίσης στη ΔΕΗ δύο μόνο συντελεστές, ένα για τις οικίες και έναν για τους
χώρους άλλης χρήσεως και προσδιορίζει για το καθένα το πλασματικό εμβαδόν σε
τετραγωνικά μέτρα του χώρου το οποίο πολλαπλασιάζεται με τον ενιαίο συντελεστή και
αποδίδει ποσό τελών ίσο προς το γινόμενο που προκύπτει από το πραγματικό εμβαδόν
επί τον συντελεστή.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον
καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ
αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν
προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’
αριθ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται
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το τέλος από 01-01-2015, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή
κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή.
Οι εισπράξεις που πραγματοποιούνται από την ΔΕΗ από τα τέλη καθαριότητας
αποδίδονται στον δικαιούχο Δήμο με βάση σχετική εκκαθαριστική κατάσταση μέσα στον
τρίτο μήνα από την λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικά ανήκουν οι λογαριασμοί.
Η ΔΕΗ παρακρατεί από τα εισπραττόμενα τέλη ποσοστό 2% για την αντιμετώπιση
των δαπανών είσπραξής τους, το ποσό της κατανάλωσης του Ηλεκτρικού Ρεύματος, το
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και το υπόλοιπο το εκχωρεί στον δικαιούχο Δήμο. Μπορεί
επίσης να παρέχει στον δικαιούχο Ο.Τ.Α. χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς
απόδοση εισπραττομένων τελών.
Στα ανωτέρω πρέπει να προστεθεί και η Υπουργική Απόφαση 29530/29.7.14, η
οποία αναφέρεται στις οδηγίες σύνταξης του προϋπολογισμού των Δήμων και στο άρθρο
3, παράγραφος β3 αναφέρει τα εξής:
«Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές
υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ
2015 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό
με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2014. Σε
περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2014 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν
τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2014, τότε το ποσό που δεν
καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των
τελών για το έτος 2015, επιφέροντας αύξηση αυτών.»
«Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των
ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα
ανωτέρω στοιχεία.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής
της ανταποδοτικότητας
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου.»
Από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013 τα έξοδα της Υπηρεσίας καθαριότητας
ανήλθαν στα 818.279,03€ και για την υπηρεσία Ηλεκτροφωτισμού σε 168.515,85€. Τα
έξοδα παρουσιάζονται αναλυτικά στον πιο κάτω πίνακα.

02.20.6011
02.20.6012

02.20.6021
02.20.6022

02.20.6041
02.20.6042

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές
πρόσθετες αμοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές

2013
86.681,14
0,00

59.078,20
0,00

276.758,11
0,00

ΑΔΑ: 79Ο8ΩΗ7-4ΝΞ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
πρόσθετες αμοιβές
02.20.6051.01
02.20.6051.02

02.20.6052
02.20.6054.01
02.20.6061
02.20.6063.01
02.20.6063.02
02.20.6151
02.20.6162.01
02.20.6162.02
02.20.6162.03
02.20.6252
02.20.6253
02.20.6262.02
02.20.6262.03
02.20.6263
02.20.6264
02.20.6265
02.20.6277.01
02.20.6321
02.20.6322
02.20.6323.01
02.20.6323.02
02.20.6411
02.20.6462
02.20.6463
02.20.6612
02.20.6613.01
02.20.6613.02
02.20.6613.03
02.20.6613.04
02.20.6633
02.20.6634
02.20.6635
02.20.6641
02.20.6644
02.20.6662.01

Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής
Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του
ΤΕΑΔΥ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση
αορίστου χρόνου.
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και
ένστολου προσωπικού)
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
Δικαιώματα Τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη
τελών και φόρων
Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Μεταφορά ογκωδών
Καθαριότητα δημοτικών ενοτήτων Σπηλιάς &
Αμπελακίων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Εργασία καθαρισμού παραλίας
Εργασία πλύσης κι απολύμανσης κάδων
απορριμμάτων του Δήμου Τεμπών
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού
εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Καθαρισμός παραλίας
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Τέλη μεταβίβασης
Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ
Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων
(καύσιμα λιπαντικά διόδια κ.λπ.)
Δημοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων
Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ
Προμήθεια εντύπων
Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά
κ.λπ.)
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές
ανάγκες
Προμήθεια οικοδομικών υλικών

2013

10.881,42
1.156,32

17.859,85
81.159,08
2.951,26
3.276,70
0,00
0,00
85.748,32
35.052,79
0,00
169,20
3.044,26
0,00
15.498,00
8.919,80
0,00
0,00
20.910,00
0,00
257,50
362,40
334,00
212,20
2.988,90
66,42
500,00
422,07
0,00
0,00
0,00
0,00
4.899,09
998,76
59.190,64
436,75
0,00
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02.20.6671
02.20.6672
02.20.6673.01
02.20.6681
ΣΥΝΟΛΟ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων
Υλικά φαρμακείου

2013
28.625,85
0,00
0,00
0,00
808.439,03

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2013

02.20.7131.01

Προμήθεια πλυστικού μηχανήματος

0

02.20.7131.02

Προμήθεια ολοκληρωμένου συστήματος λιπαντικών

0

02.20.7135.01
02.20.7135.02
ΣΥΝΟΛΟ

Προμήθεια & τοποθέτηση εορταστικού διακόσμου
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων

Σύνολο εξόδων υπηρεσίας καθαριότητας

02.20.6211

02.20.6262.01
02.20.6262.02
02.20.6262.04
02.20.6262.05
02.20.6262.06
02.20.6262.07
02.20.6262.08
02.20.6266
02.20.6662.02
02.20.6662.03
02.20.6662.04
02.20.6662.05
02.20.6662.06
02.20.6691

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
Εντοπισμός και καταγραφή βλαβών δικτύου
φωτισμού του Δήμου
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Γόννων
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Νέσσωνος
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Κάτω Ολύμπου
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Γόννων
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Αμπελακίων
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του
δικτύου φωτισμού ΔΕ Μακρυχωρίου
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Νέσσωνος
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κάτω Ολύμπου
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Γόννων
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αμπελακίων
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μακρυχωρίου
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων

0
9.840,00
9.840,00
818.279.03
2013
26.313,96

0,00
0,00
17.979,00
20.985,75
11.993,48
5.795,73
10.998,99
0,00
14.983,00
14.982,97
14.737,00
14.780,49
14.965,48
0,00
168.515,85

Σύνολο Εξόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού

986.794,88

ΑΔΑ: 79Ο8ΩΗ7-4ΝΞ

Στα ανωτέρω έξοδα αν προστεθούν και τα έξοδα ενέργειας που δεν εμφανίζονται
στον απολογισμό λόγω συμψηφισμού με τα έσοδα από τη ΔΕΗ, το τελικό ποσό ανέρχεται
σε:
Δαπάνες Απολογισμού
Αναπροσαρμοσμένες Δαπάνες ΔΕΗ
Σύνολο Δαπανών

986.794,88
286.872,04
1.273.666,92

Τα έσοδα για το έτος 2013 με βάση τα στοιχεία από τους εκκαθαριστικούς
λογαριασμούς της ΔΕΗ ανήλθαν σε 1.139.508,47€ (κατά τον απολογισμό τα έσοδα
διαμορφώνονται σε 604.278,49€) και ως εκ τούτου η Υπηρεσία Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισμού εμφάνισε έλλειμμα ύψους 134.158,45€.
Συγκεντρωτικά:
Έσοδα από Απολογισμό
Προσαρμογή Εσόδων
Σύνολο Εσόδων
Έξοδα από Απολογισμό
Προσαρμογή Εξόδων
Προμήθεια ΔΕΗ για είσπραξη τελών
Σύνολο Εξόδων
Έλλειμμα

520.813,11
618.695,36
1.139.508,47
986.794,88
259.155,04
27.717,00
1.273.666,92
134.158,45

Λόγω της ανταποδοτικότητας που διέπει τη λειτουργία της ανωτέρω υπηρεσίας
είναι απαραίτητο να αναπροσαρμοστούν τα τέλη ώστε να επιτευχθεί η εξίσωση των
εξόδων με τα έσοδα.
Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το
2015 ανέρχεται σε 1.232.915,07€ και αναλύεται ανά ΚΑΕ στη συνέχεια.
Πίνακας Αναλυτικός Προϋπολογισμός 2015
Κ.Α.Ε.
02.20
02.20.6
02.20.60
02.20.601
02.20.6011
02.20.6011.01
02.20.602
02.20.6021
02.20.6021.01
02.20.604

02.20.6041
02.20.6041.01

Περιγραφή
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ
ΚΛΠ)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

2015
1.232.915,07
1.212.915,07
539.544,31
87.728,88
87.728,88
87.728,88
57.704,52
57.704,52
57.704,52
276.758,11

276.758,11
276.758,11
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Κ.Α.Ε.
02.20.605
02.20.6051
02.20.6051.01
02.20.6051.02
02.20.6052
02.20.6052.01
02.20.6054
02.20.6054.01
02.20.606
02.20.6061
02.20.6063
02.20.6063.01
02.20.61
02.20.615
02.20.6151
02.20.616
02.20.6162
02.20.6162.01
02.20.6162.02
02.20.62
02.20.621
02.20.6211

02.20.625
02.20.6252
02.20.6253
02.20.626
02.20.6262
02.20.6262.01
02.20.6262.02
02.20.6262.03
02.20.6262.04
02.20.6262.05
02.20.6262.06
02.20.6262.07
02.20.6262.08

Περιγραφή
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου
Δικαίου
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτική εισφορά στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΕΑΔΥ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου
χρόνου.
Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου προσωπικού
Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου
προσωπικού)
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού
προσωπικού)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα)
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
Έξοδα Βεβαίωσης και είσπραξης
Δικαιώματα Τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
φόρων
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ
Λοιπά έξοδα τρίτων
Δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
Μεταφορά ογκωδών
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων)
Εντοπισμός και καταγραφή βλαβών δικτύου φωτισμού
του Δήμου
Συντήρηση κι επισκευή δικτύου φωτισμού του Δήμου
Τεμπών
Εργασία πλύσης κι απολύμανσης κάδων απορριμμάτων
του Δήμου Τεμπών
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου
φωτισμού ΔΕ Νέσσωνος
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου
φωτισμού ΔΕ Κάτω Ολύμπου
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου
φωτισμού ΔΕ Γόννων
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου
φωτισμού ΔΕ Αμπελακίων
Εργασία συντήρησης ηλεκτρολογικού υλικού του δικτύου
φωτισμού ΔΕ Μακρυχωρίου

2015
110.652,80
12.122,52
10.966,20
1.156,32
17.371,20
17.371,20
81.159,08
81.159,08
6.700,00
3.200,00
3.500,00
3.500,00
149.585,76
28.480,00
28.480,00
121.105,76
121.105,76
101.105,76
20.000,00
390.440,00
297.500,00
297.500,00

3.940,00
170,00
3.770,00
68.000,00
61.000,00
5.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
5.000,00
9.000,00
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Κ.Α.Ε.
02.20.6263
02.20.6264
02.20.627
02.20.6277
02.20.6277.01
02.20.63
02.20.632
02.20.6321
02.20.6322
02.20.6323
02.20.6323.01
02.20.6323.02
02.20.64
02.20.646
02.20.6462
02.20.6463
02.20.66
02.20.661
02.20.6612
02.20.6613
02.20.6613.01
02.20.6613.02
02.20.6613.03
02.20.6613.04
02.20.663
02.20.6634
02.20.6635
02.20.664
02.20.6641
02.20.6644
02.20.666
02.20.6662
02.20.6662.01
02.20.6662.02
02.20.6662.03
02.20.6662.04
02.20.6662.05
02.20.6662.06
02.20.667
02.20.6671
02.20.6672
02.20.6673
02.20.6673.01
02.20.668
02.20.6681
02.20.7

Περιγραφή
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
ΤΡΙΤΩΝ)
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων
και ανακυκλώσιμων υλικών
Εργασία καθαρισμού παραλίας
ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
Τέλη μεταβίβασης
Παράβολα τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ
Δημοσίευση προκηρύξεων
Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΕΝΤΥΠΑ, ΒΙΒΛΙΑ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και
πολλαπλών εκτυπώσεων
Προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών μηχανημάτων
Προμήθεια αναλώσιμων Η/Υ
Προμήθεια εντύπων
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού CPV 196
& CPV 398
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας CPV
249, CPV 243, CPV 337 & CPV 398
ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
Προμήθεια οικοδομικών υλικών
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Νέσσωνος
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Κάτω Ολύμπου
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Γόννων
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Αμπελακίων
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΕ Μακρυχωρίου
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων
ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Υλικά φαρμακείου
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

2015
6.000,00
1.000,00
21.000,00
21.000,00
21.000,00
2.045,00
2.045,00
230,00
315,00
1.500,00
700,00
800,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
0,00
129.300,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
500,00
3.500,00
2.500,00
1.000,00
73.000,00
66.100,00
6.900,00
40.000,00
40.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
11.000,00
10.000,00
1.000,00
0,00
0,00
800,00
800,00
20.000,00
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Κ.Α.Ε.
02.20.71
02.20.713
02.20.73
02.20.732

Περιγραφή
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
ΠΑΓΙΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΡΓΑ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

2015
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Η Οικονομική επιτροπή με την αριθ. 210/2014 απόφασή της, λαμβάνοντας
υπόψη όλα τα ανωτέρω, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την λήψη απόφασης για
την επιβολή ανταποδοτικών τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας οικ. Έτους 2015,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 37 περ. Α1 του Ν. 3852/10 και προτείνει
την επιβολή των ανωτέρω τελών σε βάρος όλων των υπόχρεων για όλες τις Τοπικές και
Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Τεμπών.
Άρα η πρόταση για την αναπροσαρμογή των τελών, ώστε να επιτευχθεί η εξίσωση
εσόδων με τα έξοδα, διαμορφώνεται ως εξής:
Αναφορικά με τις Οικίες:
1. Για τις δημοτικές ενότητες Αμπελακίων, Γόννων και Μακρυχωρίου το τέλος να
καθοριστεί σε 1,20 ευρώ/m2 από 1,06 ευρώ/m2 που ισχύει σήμερα (αύξηση
13,2%).
2. Για τις δημοτικές ενότητες Νέσσωνος και Κάτω Ολύμπου να παραμείνουν ως
έχουν 1,20 ευρώ/m2 και 1,40 ευρώ/m2 αντίστοιχα διότι αφενός έχουν το
μεγαλύτερο συντελεστή και αφετέρου οι δημοτικές ενότητες αυτές
παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη μέση επιφάνεια άρα θα υφίσταντο και τη
μεγαλύτερη επιβάρυνση από οποιαδήποτε αύξηση τελών.
Αναφορικά με τους Επαγγελματικούς χώρους:

1. Για τις Δημοτικές Ενότητες Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου να παραμείνουν ως
έχουν στο 2,30 ευρώ/m2.
2. Για τις Δημοτικές Ενότητες Νέσσωνα, Μακρυχωρίου και Γόννων να ορισθούν σε
1,70 ευρώ/m2 από 1,40 ευρώ/m2 που ισχύει σήμερα (αύξηση 21,40%)
Άρα τα προσδοκώμενα έσοδα από την πρόταση για τα νέα τέλη διαμορφώνονται ως εξής:
Οικίες:
Δημοτική Ενότητα

Επιφάνεια
2
m

Υφιστάμενα
τέλη

Νέα τέλη

Έσοδο

Μέση ετήσια
επιβάρυνση

Αμπελάκια

15.558

1,06

1,20

18.699,60€

7,69

Μακρυχώρι

62.137

1,06

1,20

74.564,40€

12,61

Νέσσωνας

176.228

1,20

1,20

211.473,60€

0,00

Κάτω Όλυμπος

235.079

1,40

1,40

329.079,60€

0,00

Γόνοι

96.786

1,06

1,20

116.143,20€

10,29

Σύνολο

585.788

Επαγγελματικοί χώροι:

749.960,40€
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Δημοτική Ενότητα

Επιφάνεια

Υφιστάμενα
τέλη

Νέα τέλη

Έσοδο

Μέση ετήσια
επιβάρυνση

Αμπελάκια
Μακρυχώρι
Νέσσωνας
Κάτω Όλυμπος
Γόνοι
Σύνολο
Γενικό Σύνολο

2.915
190.944
25.877
38.133
11.716
269.585
855.373

2,30
1,40
1,40
2,30

2,30
1,70
1,70
2,30
1,70

6.750,50€
324.604,80€
43.990,90€
87.705,90€
19.917,20€
482.969,30€
1.232.929,70€

0,00
121,32
12,81
0,00
9,99

Πέρα από την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και σύμφωνα με την παρ. 3
του άρθρου 202 του N.3463/2006 με τις οποίες ορίζεται ότι: «Με απόφαση του
δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το
πενήντα τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με
αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία.», εμείς ως δημοτική αρχή προτείνουμε να ισχύσουν μειώσεις ή
απαλλαγές στις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:
1. Στους Πολύτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 €, μείωση 50%
με την προϋπόθεση το ακίνητο να δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση)
2. Στους Άπορους (με ατομικό εισόδημα κάτω των 3.000,00 € & οικογενειακό κάτω των
6.000,00 €) μείωση 50% με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο
όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .
3. Στα ΑΜεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%), με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα
κάτω των 12.000 €, μείωση 50% με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται
στο όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά
Οι Σύμβουλοι που πήραν το λόγο, τοποθετήθηκαν ως εξής:
Μανώλης: «διαφωνήσαμε και στην Οικονομική, γιατί πιστεύουμε πως πρώτα
εξορθολογίζουμε μια υπηρεσία και μετά αυξάνουμε τα τέλη.
Προτείνουμε ως εξοικονόμηση: α) διεκδίκηση σε αντισταθμιστικά οφέλη από το
ΧΥΤΑ που βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου μας, β) άμεση καταμέτρηση των τ.μ. και γ)
διεκδίκηση ώστε να πληρώνονται από την υπηρεσία τους και όχι από το Δήμο οι
αντιδήμαρχοι που είναι και δημόσιοι υπάλληλοι.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνω να παραμείνουν τα τέλη ως έχουν και του χρόνου
να δούμε εκ νέου τι πρέπει να γίνει».
Κυρίτσης: «πρέπει να δούμε πρώτα κάποιες λεπτομέρειες όπως το ποσό εξοικονόμησης
χρημάτων από την αλλαγή λαμπτήρων κ.λ.π. και μετά ν’ αποφασίσουμε για τα τέλη».
Μπίκας: «καμία αύξηση, ιδίως αυτή την εποχή. Η Τοπική Αυτ/ση έφτασε να είναι
συνέχεια του κράτους. Σήμερα οι εργαζόμενοι, οι μικροεπαγγελματίες πλήττονται & εσείς
έρχεστε και βάζετε φόρους και τέλη».
Άμεσα να γίνει μείωση των τελών και κατάργησή τους για τους άνεργους και τους
μικροεπαγγελματίες που δεν έχουν τζίρο. Καταψηφίζουμε την πρόταση.
Το ΔΣ λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του
Ν.3463/2006, την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση
[Μειοψήφησαν Μανώλης, Κυρίτσης, Νικολάου, Ντόντος, Σίμος, Κακαγιάννης, Μαϊμάρης,
Μπίκας]
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Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία
 Την ε π ι β ο λ ή Τέλους Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας για το έτος 2015
και για τα επόμενα έτη μέχρι ανακλήσεως ή καταργήσεως της παρούσας, σε
βάρος όλων των υπόχρεων σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του
Δήμου Τεμπών ως κατωτέρω:
Α) Οικίες:
1. Για τις Δημοτικές Ενότητες Αμπελακίων (Απαρτίζεται από τις κοινότητες Αμπελακίων
και Τεμπών), Γόννων (Απαρτίζεται από τις κοινότητες Γόννων, Ιτέας, Καλλιπεύκης και
οικισμός Ελιάς) και Μακρυχωρίου (Απαρτίζεται από τις κοινότητες Μακρυχωρίου,
Ελάτειας, Παραποτάμου, Ευαγγελισμού και οικισμός Γυρτώνης) το τέλος καθορίζεται σε
1,20 ευρώ/m2 .
2. Για τις Δημοτικές Ενότητες Νέσσωνος (Απαρτίζεται από τις κοινότητες Συκουρίου
Πουρναρίου, Κυψελοχωρίου, Νέσσων, Καλοχωρίου, Όσσας, Σπηλιάς και οικισμός
Χειμαδίου) και Κάτω Ολύμπου (Απαρτίζεται από τις κοινότητες Πυργετού, Ραψάνης,
Αιγάνης, Κρανιάς τους οικισμούς Σ.Σ Ραψάνης, Μεσαγγάλων, Καστρί Λουτρό και
Κουλούρας, παραλία Κουλούρας και Κάτω Αιγάνης) παραμένει ως έχει δηλαδή 1,20

ευρώ/m2 και 1,40 ευρώ/m2 αντίστοιχα.
Β) Επαγγελματικοί χώροι:

1. Για τις Δημοτικές Ενότητες Αμπελακίων και Κάτω Ολύμπου παραμένει ως έχει
δηλαδή 2,30 ευρώ/m2.
2. Για τις Δημοτικές Ενότητες Νέσσωνος, Μακρυχωρίου και Γόννων ορίζεται σε 1,70
ευρώ/m2 .
 Καθορίζει τις κατηγορίες που θα δικαιούνται μειωμένο τέλος από 01-01-2015,
καθώς και τα κριτήρια γι’ αυτό, ως εξής:
1. Μ ε ί ω σ η 50% στους Πολύτεκνους, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των
12.000 €, με την προϋπόθεση το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία
(Φορολογική δήλωση)
2. Μ ε ί ω σ η 50% στους Άπορους (με ατομικό εισόδημα κάτω των 3.000,00 € &
οικογενειακό κάτω των 6.000,00 €) με την προϋπόθεση ότι ο λογαριασμός της
ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως πρώτη κατοικία
(Φορολογική δήλωση) .
3. Μ ε ί ω σ η 50% στα ΑΜεΑ (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%), με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα κάτω των 12.000 €, με την προϋπόθεση ότι ο
λογαριασμός της ΔΕΗ εκδίδεται στο όνομά τους και το ακίνητο δηλώνεται ως
πρώτη κατοικία (Φορολογική δήλωση) .
Σημείωση: Για τις κατηγορίες των πολυτέκνων προστατευόμενα τέκνα θεωρούνται:
 Τα τέκνα ηλικίας 18 ετών ή μέχρι 25 ετών αν αποδεδειγμένα σπουδάζουν σε
ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
 Τα τέκνα ανεξαρτήτου ηλικίας με ειδικές ανάγκες ή αναπηρία μεγαλύτερη ή ίση
του 67%, σύμφωνα με απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής.
Μείωση θα γίνεται αφού υποβληθεί σχετική αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτονται
υποχρεωτικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
β) φωτοαντίγραφο απόδειξης της ΔΕΗ,
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γ) φορολογική δήλωση τελευταίου έτους και
δ) αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της Δ.Ο.Υ. τελευταίου έτους
δήλωσης. (Οι απαλλαγές θα εξετάζονται σε ετήσια βάση, γι’ αυτό το εκκαθαριστικό της
Δ.Ο.Υ. θα πρέπει να κατατίθεται στην αρχή κάθε έτους).
 Η παρούσα να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και να
κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 270/2014
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω:
Ο Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα Μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
Μακρυχώρι 02-12-2014
O Πρόεδρος Δ.Σ.
Τσέτσιλας Δημ.

