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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Λήψη απόφασης  για καθορισμό τέλους καθαριότητας  

και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021». 

 

Σήμερα, την 4η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας 

Τετάρτη και ώρα από 09.00΄ έως 19.00΄ πραγματοποιήθηκε Διά Περιφοράς Τακτική 

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 12213/30-10-2020 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 

87) με τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις 

του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 

167/Α΄/30-10-2019), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων 

και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του 

κορωνοϊού COVID-19» σε συνδυασμό με την αριθμ.πρωτ. 60249/22-09-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών .  

Έλαβαν γνώση δια τηλεφωνημάτων και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τόσο για 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης όσο και για τις σχετικές εισηγήσεις αυτών, οι 

κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  

 

ΟΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΕΣ ΓΝΩΣΗ  

1 Καγγελίδης Ιωάννης 10 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 19 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 11 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 20 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μουστάκα Μαρία 12 Κρυωνίδης Βασίλειος 21 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 13 Μουλιστάνος Αθανάσιος 22 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

5 Χαριτωνίδης Ιωάννης 14 Στάντζιος Πασχάλης  23 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

6 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 15 Παπαζώτου Κυριακή 24 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

7 Χορόζογλου Παρθένα 16 Δολαπτσή Ηλιάνα 25 Εμμανουηλίδου Νικολέτα 

8 Δαλακάκης Δημήτριος 17 ΚαραγιαννίδουΣυμεωνίδου Π. 26 Γεωργιάδης Ιωάννης 

9 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 18 Λουλούδης Ιωάννης 27 Ιωάννου Χρήστος  

 

Δεν συμμετείχαν στη διαδικασία ψηφοφορίας και θεωρούνται απόντες οι κ.κ. 

Ζουμπούλογλου Αναστάσιος και Φυρινίδης Ευστάθιος.  

Για τη συνεδρίαση έλαβε γνώση ο Δήμαρχος κος Θεμιστοκλής Ζεκερίδης, 

σύμφωνα  με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το 

άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

Η υπάλληλος του Δήμου Δοξάτου Τρούτπεγλη Καλλιόπη ανέλαβε την 

υποχρέωση της σύνταξης του σχετικού πρακτικού στο βιβλίο  πρόχειρων πρακτικών 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 21/04-11-2020  

Δια Περιφοράς  Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 175/2020 
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 Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης  σχετικό με 

την περίληψη, έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος την αριθμ. 204/2020 απόφαση – 

εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: 
«…Περίληψη 

«Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για καθορισμό τέλους καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού έτους 2021». 

 

Στο Καλαμπάκι και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 20η του μηνός Οκτωβρίου του 

έτους 2020 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 12.00΄ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δοξάτου μετά από την αριθμ. 11424/16-10-2020 γραπτή 

πρόσκληση που δόθηκε σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους που είναι μέλη 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 

87/Α’/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

– Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτό αντικατάσταθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 

(ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 

134/Α’/9-8-2019).  

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντες 5: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΖΕΚΕΡΙΔΗΣ   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ   ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ  

 

 Παρών στη συνεδρίαση το αναπληρωματικό μέλος Λουλούδης Ιωάννης στη θέση του 

τακτικού μέλους Παπαζώτου Κυριακή.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση των 

πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την τήρηση 

των πρακτικών, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  για συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την αριθμ. πρωτ. 11358/15-10-2020 εισήγηση της Δ/νσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως κάτωθι: 

(…)ΘΕΜΑ: Καθορισμός τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2021 και 

εφεξής. 

 

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται 

από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 

1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται 

με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών 

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 

παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για 

τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 

τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το 

ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 . 2 Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 

του Ν. 25/75 «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού 

υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια 

πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή 

οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών» Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, 

όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 

2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι 

προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής 

ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη 
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σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, 

κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και 

ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα 

πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η 

αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχομένων 

υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των 

τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της 

νομιμότητας. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του 

επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια 

απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75).  

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός 

συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχομένων υπηρεσιών καθαριότητος 

και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες: - δύο (2) για στεγασμένους χώρους που 

χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές - και πέντε 

(5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και 

της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να 

ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 

του Ν. 2307/95) Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97 & του άρθρου 5 του ν. 

3345/05 όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται , με βάση υπεύθυνη δήλωση του 

ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της 

Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο 

παραμένουν κλειστά. Η Υπηρεσία θα ελέγχει την εγκυρότητα των όσων δηλώνονται υπεύθυνα 

εκ μέρους των ιδιοκτητών, με, επιτόπου, αυτοψία. Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 

72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η οικονομική επιτροπή εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο 

την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως  αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 1 του ν. 429/76 και τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, του 

άρθρου 210 παρ.2 Ν.4555/18  και άρθρου 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από 

το άρθρο 6 του Ν.4555/18) ισχύουν τα εξής :  

με την απόφαση του συμβουλίου καθορίζονται οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

που διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς 

και φιλανθρωπικούς σκοπούς.  

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες 

ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της 

χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται 

υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός 

κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές 

υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. 

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του 

δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. (παρ.4 άρθρο 1 Ν.25/75, όπως 

αντικαθίσταται από την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18). 

Οι συνιστώμενοι με το άρθρο 1 του Ν.2539/97 νέοι Δήμοι και Κοινότητες μπορούν να 

επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ανταποδοτικά  τέλη,  

διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος 

παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους κάθε διαμερίσματος (άρθρο 25 

παρ.3 Ν.2539/97). 

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει 

υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας καθαριότητας , δηλαδή τις αποδοχές του 

προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και 

κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-210-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
ΑΔΑ: Ω7Κ9Ω95-ΙΛΔ
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υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να 

καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των 

μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του ΝΕΟΥ 

Δ.Κ.Κ.(Ν.3463/2006) (άρθρο 17 Ν.1080/80). 

 

Επιπλέον στην ΚΥΑ 46735/23-07-2020 «παροχή οδηγιών για την κατάρτιση των 

προϋπολογισμών των δήμων «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε 

ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για 

τον προϋπολογισμό 2021 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 2020. 

Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη 

δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2020, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα 

πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2021, 

επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της 

δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών 

υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2019, 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο 

προϋπολογισμού 2021 καταρτίζεται Ιούλιο 2020, τα στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου 2019 και 

2020), 

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία υπολογίζεται με 

βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 2019. 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.». 

 

Παρακάτω αναλύονται τα έσοδα και έξοδα κατά το έτος 2019: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ  

ΕΣΟΔΑ 

Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Εισπραχθέντα 

0311        Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 202.453,75 

0313        Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 0,00 

2111        Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.984,07 

3211        Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 176,80 

  ΣΥΝΟΛΟ 206.614,62€ 

 ΠΛΕΟΝ ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

679.231,83€ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ  885.846,45€ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΕΞΟΔΑ 

 

Κωδ. Λογ/σμού Περιγραφή Ποσό Πληρωμής 

20/6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

285.252,48 

20/6012.02 Ειδική εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 4.125,00 

20/6012.03 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και 1.950,00 
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διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 

20/6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

53.051,40 

20/6021.02 Ειδική εκλογική αποζημίωση για τις εκλογές της 26ης Μαϊου 2019 825,00 

20/6021.03 Εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και 

διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019 

390,00 

20/6041.01 Τακτικές αποδοχές ασκούμενων 919,86 

20/6041.02 Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ 24.679,49 

20/6051.01 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 8.016,16 

20/6051.02 Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 14.147,42 

20/6051.03 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 2.285,89 

20/6051.04 Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ (0822) 5.453,28 

20/6051.05 Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 1.100,29 

20/6051.08 Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 20.936,40 

20/6052.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου. 14.034,10 

20/6054.01 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 6.624,83 

20/6055.02 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ  ασκουμένων 374,90 

20/6063.01 Παροχή γάλακτος 6.350,81 

20/6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.031,71 

20/6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 1.534,57 

20/6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.435,64 

20/6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 530,00 

20/6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 31.401,36 

20/6641.02 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

(απ.αναθεση αριθ. 6032/10-6-2019 αποφ. Δημάρχου) 

11.745,68 

20/6641.04 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

(απ.αναθεση αριθ.10793/18-9-2019 αποφ. Δημάρχου) 

1.609,63 

20/6661.01 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 325,50 

20/6671.01 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 4.304,84 

20/8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.972,84 

20/8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων-Παροχές τρίτων 959,97 

20/8115 Διάφορα έξοδα 28.721,00 

20/8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 49.347,17 

  ΣΥΝΟΛΟ 593.437,22€ 

 ΠΛΕΟΝ ΕΞΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΕΗ  ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

358.468,00€ 

 ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ 951.905,22€ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΣΟΔΑ 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΕΣΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 

30/09/2019 

ΕΣΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

30/09/2020 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΣΟΔΩΝ 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  206.614,62€ 163.532,40€ 1.003.149,46€ 1.250.000,00€ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ/ΕΞΟΔΑ 

ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 

ΕΞΟΔΑ ΜΕΧΡΙ 

30/09/2019 

ΕΞΟΔΑ 

ΜΕΧΡΙ 

30/09/2020 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΞΟΔΩΝ 2020 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 593,437,22€ 438.857,02€ 1.101.312,43€ 1.310.000,00€ 

 

1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ (€/τ.µ.) 

Πρώτος Συντελεστής 

Οικιακή χρήση για όλο το Δήμο Δοξάτου 1,40€ / τ.μ. 

Δεύτερος Συντελεστής 

Για ακίνητα με Κοινωφελής, μη κερδοσκοπικούς & φιλανθρωπικούς 

σκοπούς 
1,40€/ τ.μ. 

Τρίτος  Συντελεστής 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) μέχρι 300 τ.μ. 1,40€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  300 τ.μ. μέχρι 700τ.μ. 
1,20€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  700 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ. 
1,00€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  2.000 τ.μ. μέχρι 6.000 τ.μ. 
0,80€/ τ.μ. 

Μη στεγασµένοι  χώροι (µάνδρες  αυτοκινήτων, οικοδοµικά  υλικά, χώροι 

πώλησης  φυτών, α γ ρ ο τ ι κ έ ς  α π ο θ ή κ ε ς  κ.α.) 0,15€/τ.μ. 

 

 Το τέλος φωτισμού και καθαριότητας ισχύει σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται μέσα 

στα διοικητικά όρια του Δήμου και σε όλα τα εντός και εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα 

πλην αγροτικών καλλιεργειών. 

 Εάν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται και δεν ηλεκτροδοτείται το 

ακίνητο, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη απαλλάσσεται, από κατάθεση της και 

έπειτα, από το τέλος φωτισμού και καθαριότητας. 

 Για όσα ακίνητα βρεθεί από τον έλεγχο του Δήμου ή χρεώνονται με μειωμένες 

επιφάνειες ή με λανθασμένα στοιχεία θα επιβληθούν τα νόμιμα τέλη για όσο χρόνο δεν 

πλήρωναν ή για όσο χρόνο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία με τις νόμιμες 

προσαυξήσεις. 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4647/2019, άρθρο 51, παρ.2  και την ολοκλήρωση των δηλώσεων 

τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων  στο δήμο Δοξάτου, 

προέκυψε αύξηση των τετραγωνικών κατά 71.671 τ.μ (ποσοστό 55,67%). 

Επομένως, τα έσοδα από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να είναι  

αυξημένα σε ποσοστό 40%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Η διαφορά(55% και 40%)  οφείλεται στο γεγονός ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΚΕΔΕ, τα 

ακίνητα που έχουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες, δηλώθηκαν και προσμετρήθηκαν τα τετραγωνικά 

τους μέτρα από κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά, όλα τα τετραγωνικά των ακινήτων, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζονται κατά ένα μέρος, επιπλέον πλασματικά τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με την 

εκτίμηση της υπηρεσίας, το ποσοστό αυτό, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο,  ανέρχεται σε 

15%.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

(Αντιγραφή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα) 
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Τετραγωνικά μέτρα ηλεκτροδοτούμενων από ΔΕΔΔΗΕ 128.732 

Τετραγωνικά μέτρα από δηλώσεις ηλεκτροδοτούμενων 200.403 

Διαφορά   71.671 

Ποσοστό αύξησης τετραγωνικών 55,675% 

 

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

Α. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. (Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που 

έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς 

γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της 

ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως 

ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 

τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με συνολικό 

εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 

10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

 

Β. Απαλλαγή 100%: 

 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και συνολικό 

εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ 

προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με το 

Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 

σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ όψιν όλων 

όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι 

φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 

3.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021 

 

20/6011        

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 307.000,00 

20/6012        

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 
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20/6021        

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 73.000,00 

20/6022        

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 

20/6041.02     Αποδοχές εκτάκτου προσωπικού ΙΔΟΧ 88.000,00 

20/6042        

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 

νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.600,00 

20/6051.01     Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 9.200,00 

20/6051.02     Εργοδοτική εισφορά ΤΥΔΚΥ 15.000,00 

20/6051.03     Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 6.200,00 

20/6051.04     Εργοδοτική εισφορά ΚΣΚΥ (0822) 6.200,00 

20/6051.05     Εργοδοτική εισφορά ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ ΒΑΡΕΑ 3.000,00 

20/6051.08     Εργοδοτική εισφορά υπέρ σύνταξης 32.000,00 

20/6052.01     

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ υπάλληλων με σύμβαση αορίστου 

χρόνου. 24.000,00 

20/6054.01     Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ 21.000,00 

20/6063.01     Παροχή γάλακτος 14.500,00 

20/6063.02     Παροχή ειδών ατομικής προστασίας 14.000,00 

20/6063.03     Δαπάνες προληπτικών ιατρικών εξετάσεων 3.000,00 

20/6073        

Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια 

και σεμινάρια 2.000,00 

20/6112.01     Αμοιβή ηλεκτρολόγου για εκπόνηση ηλεκτρολογικών σχεδίων 2.000,00 

20/6151        Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 30.000,00 

20/6162.01     

Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης ΑΕΕΚ και ογκωδών  αποβλήτων 

από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης 15.000,00 

20/6162.02     

παροχή υπηρεσιών συλλογής και επεξεργασίας κενών αποβλήτων 

συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων 8.000,00 

20/6211        

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 

κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 435.400,00 

20/6253        Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00 

20/6263        Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.610,00 

20/6277.02     

Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 

ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών 

συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του ν. 3613/2007) 289.391,21 

20/6322        Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00 

20/6633        Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2.000,00 

20/6641        

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων 71.716,39 

20/6641.02     

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων (Υπόλοιπο από επέκταση σύμβασης 1487/21-11-2019) 22.600,00 

20/6662.01     

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων Δ.Ε. Δοξάτου 20.000,00 

20/6662.02     

Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων  Δ.Ε. Καλαμπακίου 15.000,00 

20/6671.01     Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 57.170,00 

20/7131.01     Προμήθεια εργαλείων και φορητού εξοπλισμού 5.000,00 

20/7132.01     Προμήθεια απορριμματοφόρου (2020) 15.000,00 
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20/7132.03     Προμήθεια μεταφορικών μέσων (κλειστό φορτηγό) 47.000,00 

20/8111        Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.000,00 

20/8114        Φόροι - Τέλη 2.000,00 

20/8117        Λοιπά έξοδα 4.000,00 

20/8511        Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 45.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  1.733.287,60 

 Επιπλέον κόστος που απαιτείται λογω της υπ΄  αριθμό 177/2019 

αποφ. Δ.Σ.  78.461,18 

 Συνολικά έξοδα υπηρεσίας  1.811.748,78 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Στον Κ.Α. 81 δεν έχουν συμπεριληφθεί τα ποσά  που θα  πληρωθούν από μη 

ανταποδοτικούς πόρους , βάση της 177/2019 απόφ. Του Δ.Σ. , τα οποία θα προσμετρηθούν στο 

συνολικό κόστος της υπηρεσίας το 2021 και για τα τρία επόμενα έτη . 

 

3β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021  

(με βάση τις υφιστάμενες χρεώσεις) 

 

ΚΑΕ Περιγραφή Έσοδα 

0311        Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 910.000,00 

0313        Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 

2111        Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 770.000,00 

3211        Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 50.000,00 

 ΕΣΟΔΑ  1.760.000,00 

 

 

Η διαφορά μεταξύ εσόδων (1.760.000,00€) και εξόδων 1.811.748,78€) ανέρχεται στο ποσό 

των  -51.748,78€, το οποίο είναι εντός των ορίων που αποδέχεται το ΥΠ.ΕΣ. για την 

ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών (υπ΄  αριθμό 3995/17-02-2017 έγγραφο του). Κατά 

συνέπεια,  προτείνεται να παραμείνουν οι φορολογικοί συντελεστές της υπηρεσίας στα ίδια 

επίπεδα με το προηγούμενο έτος(…). 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής προκειμένου να 

τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες τυχόν αντιρρήσεις των, 

κατεγράφησαν στα πρόχειρα πρακτικά. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 

 Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη της:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4735/2020. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 έτσι όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις 

διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018. 

3. Την ανωτέρω εισήγηση στην οποί εμπεριέχονται όλες οι νομοθετικές διατάξεις που 

διέπουν τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  

Μετά από συζήτηση:  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο: 

Α) τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δοξάτου για το έτος 2021, 

ως κάτωθι: 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ (€/τ.µ.) 

Πρώτος Συντελεστής 

Οικιακή χρήση για όλο το Δήμο Δοξάτου 1,40€ / τ.μ. 

Δεύτερος Συντελεστής 

Για ακίνητα με Κοινωφελής, μη κερδοσκοπικούς & 

φιλανθρωπικούς σκοπούς 
1,40€/ τ.μ. 
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Τρίτος  Συντελεστής 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) μέχρι 300 τ.μ. 1,40€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  300 τ.μ. μέχρι 700τ.μ. 
1,20€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  700 τ.μ. μέχρι 2.000 

τ.μ. 1,00€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  2.000 τ.μ. μέχρι 6.000 

τ.μ. 0,80€/ τ.μ. 

Μη στεγασµένοι  χώροι (µάνδρες  αυτοκινήτων, οικοδοµικά  υλικά, χώροι 

πώλησης  φυτών, α γ ρ ο τ ι κ έ ς  α π ο θ ή κ ε ς  κ.α.) 0,15€/τ.μ. 

 

 Το τέλος φωτισμού και καθαριότητας ισχύει σε όλες τις περιοχές που βρίσκονται μέσα 

στα διοικητικά όρια του Δήμου και σε όλα τα εντός και εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα 

πλην αγροτικών καλλιεργειών. 

 Εάν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται και δεν ηλεκτροδοτείται το 

ακίνητο, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη απαλλάσσεται, από κατάθεση της και 

έπειτα, από το τέλος φωτισμού και καθαριότητας. 

 Για όσα ακίνητα βρεθεί από τον έλεγχο του Δήμου ή χρεώνονται με μειωμένες 

επιφάνειες ή με λανθασμένα στοιχεία θα επιβληθούν τα νόμιμα τέλη για όσο χρόνο δεν 

πλήρωναν ή για όσο χρόνο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία με τις νόμιμες 

προσαυξήσεις. 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4647/2019, άρθρο 51, παρ.2  και την ολοκλήρωση των δηλώσεων 

τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων  στο δήμο Δοξάτου, 

προέκυψε αύξηση των τετραγωνικών κατά 71.671 τ.μ (ποσοστό 55,67%). 

Επομένως, τα έσοδα από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να είναι  

αυξημένα σε ποσοστό 40%, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. 

Η διαφορά(55% και 40%)  οφείλεται στο γεγονός ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΚΕΔΕ, τα 

ακίνητα που έχουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες, δηλώθηκαν και προσμετρήθηκαν τα τετραγωνικά 

τους μέτρα από κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά, όλα τα τετραγωνικά των ακινήτων, με αποτέλεσμα 

να εμφανίζονται κατά ένα μέρος, επιπλέον πλασματικά τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με την 

εκτίμηση της υπηρεσίας, το ποσοστό αυτό, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο,  ανέρχεται σε 

15%.  

Β) τον καθορισμό των κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες του 

πληθυσμού, ως κάτωθι: 

1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. (Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος γονέας νοείται ο γονέας που 

έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς 

γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της 

ηλικίας τους ή φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως 

ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους. Στα 

τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με συνολικό 

εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες με εισόδημα έως 

10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

2. Απαλλαγή 100%: 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% και συνολικό 

εισόδημα έως 20.000€ 
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 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 10.000€ 

προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό Εισόδημα 

Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν 

ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος σύμφωνα με το 

Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από 

σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το 

δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και 

μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ όψιν όλων 

όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης είναι 

φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 

Εξουσιοδοτεί την αρμόδια υπηρεσία Οικονομικών Υπηρεσιών για όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, σε ότι αφορά την εφαρμογή της παρούσης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 204/20-10-2020…»  

  

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διαταξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) και τροποποιήθηκε 

με τις διατάξεις του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019). 

3. Τις διατάξεις του άρθρου  10 της  Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α.΄/ 11-03-2020) με τίτλο «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία 

Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της 

διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19». 

4. Την αριθμ. 60249/22-09-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων των 

δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της 

διασποράς του κορωνοϊού» (ΑΔΑ:Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-2019).  

6. Την 8752/1994 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών 

7. Την αριθμ. 117/90814/19-12-2020 εγκύκλιο του Τμήματος Εσόδων της 

Δ/νσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.   

8. Την ανωτέρω απόφαση – εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

9. Την κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου επί της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία έχει ως 

εξής: 

 «….Για τα θέματα 20ο και 21ο 

Για μεν το 20ο θέμα και την ενότητα 2Α που αφορά Προτεινόμενες 

απαλλαγές και μειώσεις  εισηγούμαι η παράγραφος  Β. Απαλλαγή 100% να 

τροποποιηθεί ως εξής: Αντί «Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό 

αναπηρίας πάνω από 80%.............» να γίνει «Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με 

ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω.......». Δηλαδή στην απόφαση να 

συμπεριλαμβάνονται  και τα άτομα με αναπηρία 80%. Τα υπόλοιπα μέρη της 

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής να παραμείνουν ως έχουν. 

ΑΔΑ: Ω7Κ9Ω95-ΙΛΔ



 12 

Το ίδιο ακριβώς εισηγούμαι και για το 21ο θέμα. 

Δηλαδή στο σκέλος των απαλλαγών  κατά 100% να συμπεριλαμβάνονται και 

οι ΑΜΕΑ που το ποσοστό αναπηρίας των είναι 80%. Κατά τα λοιπά 

συμφωνώ να παραμείνουν ως έχουν….» 

10. Την αριθμ.πρωτ. 12424/03-11-2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την κατατεθείσα εναλλακτική πρόταση και αποφασίζει: 

Α) τον καθορισμό τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Δοξάτου για το 

έτος 2021 και εφεξής, ως κάτωθι: 

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ (€/τ.µ.) 

Πρώτος Συντελεστής 

Οικιακή χρήση για όλο το Δήμο Δοξάτου 1,40€ / τ.μ. 

Δεύτερος Συντελεστής 

Για ακίνητα με Κοινωφελής, μη κερδοσκοπικούς & 

φιλανθρωπικούς σκοπούς 
1,40€/ τ.μ. 

Τρίτος  Συντελεστής 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) μέχρι 300 τ.μ. 1,40€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  300 τ.μ. μέχρι 

700τ.μ. 1,20€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  700 τ.μ. μέχρι 

2.000 τ.μ. 1,00€/ τ.μ. 

Για στεγασμένους & μη χώρους ( γενικής χρήσης ) από  2.000 τ.μ. 

μέχρι 6.000 τ.μ. 0,80€/ τ.μ. 

Μη στεγασµένοι  χώροι (µάνδρες  αυτοκινήτων, οικοδοµικά  

υλικά, χώροι πώλησης  φυτών, α γ ρ ο τ ι κ έ ς  α π ο θ ή κ ε ς  κ.α.) 0,15€/τ.μ. 

 

 Το τέλος φωτισμού και καθαριότητας ισχύει σε όλες τις περιοχές που 

βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όρια του Δήμου και σε όλα τα εντός και 

εκτός σχεδίου πόλης ακίνητα πλην αγροτικών καλλιεργειών. 

 Εάν για κάποιο χρονικό διάστημα δεν χρησιμοποιείται και δεν 

ηλεκτροδοτείται το ακίνητο, με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη 

απαλλάσσεται, από κατάθεση της και έπειτα, από το τέλος φωτισμού και 

καθαριότητας. 

 Για όσα ακίνητα βρεθεί από τον έλεγχο του Δήμου ή χρεώνονται με μειωμένες 

επιφάνειες ή με λανθασμένα στοιχεία θα επιβληθούν τα νόμιμα τέλη για όσο 

χρόνο δεν πλήρωναν ή για όσο χρόνο προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία με τις 

νόμιμες προσαυξήσεις. 

Μετά την εφαρμογή του Ν.4647/2019, άρθρο 51, παρ.2  και την ολοκλήρωση των 

δηλώσεων τακτοποίησης των τετραγωνικών μέτρων από τους ιδιοκτήτες ακινήτων  

στο δήμο Δοξάτου, προέκυψε αύξηση των τετραγωνικών κατά 71.671 τ.μ (ποσοστό 

55,67%). 

Επομένως, τα έσοδα από την υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

αναμένεται να είναι  αυξημένα σε ποσοστό 40%, σε σχέση με την προηγούμενη 

χρονιά. 

Η διαφορά(55% και 40%)  οφείλεται στο γεγονός ότι στην ηλεκτρονική εφαρμογή 

της ΚΕΔΕ, τα ακίνητα που έχουν πολλαπλούς ιδιοκτήτες, δηλώθηκαν και 

προσμετρήθηκαν τα τετραγωνικά τους μέτρα από κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά, όλα τα 

τετραγωνικά των ακινήτων, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κατά ένα μέρος, 
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επιπλέον πλασματικά τετραγωνικά μέτρα. Σύμφωνα με την εκτίμηση της υπηρεσίας, 

το ποσοστό αυτό, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο,  ανέρχεται σε 15%.  

 

Β) τον καθορισμό των κριτηρίων μείωσης και απαλλαγής τελών σε ευπαθείς ομάδες 

του πληθυσμού, ως κάτωθι: 

1. Μείωση 50%: 

 Τρίτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα έως 

12.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. 

(Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν3454/2006 (ΦΕΚ 75 Α) , ως τρίτεκνος 

γονέας νοείται ο γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 

παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή 

υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν 

έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν 

σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους 

υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας 

τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία 

σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως 

ηλικίας.) 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% - 80% με 

συνολικό εισόδημα έως 12.000€. Προκειμένου για μονοπρόσωπες οικογένειες 

με εισόδημα έως 10.000€ 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 6.000,00€ και ατομικό τις 4.000,00€ 

2. Απαλλαγή 100%: 

 Οικογένειες με άτομα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και πάνω και 

συνολικό εισόδημα έως 20.000€ 

 Δύο άτομα με αναπηρία 67% και άνω και συνολικό εισόδημα έως 16.000€ 

 Μονογονεϊκές οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 6.000€ 

 Πολύτεκνες οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα και συνολικό εισόδημα 

έως 10.000€ προσαυξανόμενο κατά 2.000€ για κάθε προστατευόμενο τέκνο 

 Οικονομικά αδύνατες οικογένειες, οι οποίες έχουν ενταχθεί στο «Κοινωνικό 

Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)» και των οποίων το συνολικό ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 4.000,00€ και ατομικό τις 2.500,00€ 

 Οικογένειες με 3 άτομα και πάνω με αναπηρία από 67% και άνω ανεξαρτήτως 

εισοδήματος 

Επισημάνσεις : 

 Ως γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος 

σύμφωνα με το Νόμο 3838/2010 που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ 

αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή 

περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον/την 

γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 

25ου έτους της ηλικίας τους. 

 Ως εισόδημα νοείται το πραγματικό - δηλωθέν εισόδημα και λαμβάνεται υπ’ 

όψιν όλων όσων κατοικούν στην οικία (οικογένειας και φιλοξενουμένων) 

 Η αίτηση για μείωση στα δημοτικά τέλη να γίνεται δεκτή μόνο αν ο δημότης 

είναι φορολογικά ενήμερος απέναντι στο Δήμο. 

 

Οι κ.κ. Δαλακάκης, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Κρικοπούλου, Κρυωνίδης, Μουλιστάνος, 

Στάντζιος ψήφισαν κατά της ως άνω πρότασης αντιπροτείνοντας μείωση 40%. 
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Επίσης διατύπωσαν ερωτήματα: Γιατί προβλέπεται τόσο σημαντική αύξηση εξόδων; 

Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΑΜΑΘ προβλέπει μειώσεις. 

 

Οι ανωτέρω ψήφοι που αντιτίθενται μεν στις δύο κατατιθέμενες προτάσεις 

θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της 

πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση, σύμφωνα με τις κείμενες 

νομοθετικές διατάξεις. 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 175/04-11-2020. 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 
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