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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 15/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
112/2020

ΘΕΜΑ:
Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και
αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών
για το έτος 2021.

Στους Φιλιάτες σήμερα την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18:00 μ.μ., συνήλθε ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ (ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ
ΘΥΡΩΝ) σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με
αρ.πρωτ:8724/23-10- 2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε
στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα
ξεχωριστά από τα μέλη του και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στον κ. Δήμαρχο
,σύμφωνα α) με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07.06.2010) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19.07.2018) και
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019),
β) με την από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020), γ) με την με αρ.πρωτ.
18318/13.03.2020 (ΑΓΑ: 9ΛΠΥ46ΜΣΛ6-1ΑΔ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και δ) με
την από 30/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/τ.Α΄/30-03-2020) και την
αριθμ. εγκύκλιο 163 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 33282/29-5-2020 .
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δέκα οχτώ
ονομαστικά οι:

(18) μέλη και

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μποροδήμος Ιωάννης- Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κατσάρης Πέτρος
3. Πανταζάκος Μιχάηλ
4. Ευθυμίου -Βρακά Ελένη
5. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
6. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
7. Γκίζας Χρήστος ( αποχώρησε πριν την έναρξη των θεμάτων
ημερήσιας διάταξης)
8. Σκόδρας Βασίλειος
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9. Τσότσης Δημήτριος
10. Ντάφλου Ευθυμία(Έφη)
11. Ζιάκας Γρηγόριος- Γραμματέας Δ.Σ.
12. Σκεύης Δημήτριος
13. Φερεντίνος Σπυρίδων
14. Κολιομίχος Σπυρίδων
15. Λένης Φίλιππος
16. Μπέλλος Άρης – Παναγιώτης
17. Λιανός Ευάγγελος
18. Καψάλης Δημήτριος- Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΑΠΟΝΤΕΣ( δεν προσήλθαν

αν και προσκλήθηκαν

νόμιμα)
1. Γκίκας Θωμάς
2. Τόλης Χριστόφορος
3. Ρέγκας Λαέρτης

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα
Λώλη Άννα- Μαρία .
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και προσήλθε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Φιλιατών

καθώς και

ο

Πρόεδρος της Κοινότητας Πλαισίου κ.
Επίσης παρευρέθηκαν ο ειδικός συνεργάτης του Δήμου κ. Νάστος Γεράσιμος .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης .
Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης :

Eπιβολή τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης

και αποχέτευσης και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτών για το έτος 2021 ,έδωσε το λόγο
στην

Αντιδήμαρχο κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία

,

εισηγούμενη

το θέμα εξέθεσε

τα

ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος ¨Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων¨ ορίζεται ότι σε όσους κάνουν χρήση
Δημοτικών ή Κοινοτικών κτημάτων, έργων ή υπηρεσιών, ο Δήμος ή η Κοινότητα δικαιούται να επιβάλει τέλη ή
δικαιώματα που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου.
Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων
τινών περί των εσόδων των ΟΤΑ Νομοθεσίας και άλλων τινών διατάξεων» ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να
καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο Δήμος ή η Κοινότητα για την συντήρηση ή
βελτίωση των έργων και την λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.3 του Ν.3852/10 αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους
φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις, με τις οποίες – μεταξύ άλλων – καθορίζονται οι όροι για την χρήση και λειτουργία του
συστήματος ύδρευσης.
Κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ, οι ρυθμίσεις που αφορούν στη διαδικασία έκδοσης των τοπικών κανονιστικών
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αποφάσεων από τα οικεία συμβούλια, διακρίνονται από τις αποφάσεις κανονιστικού περιεχομένου που προβλέπονται σε
ειδικές διατάξεις νόμων και αφορούν περιπτώσεις επιβολής φόρων, τελών και δικαιωμάτων (βλ. ενδεικτ. ΣτΕ 2211/2003
και 1282/2002). Σύμφωνα με την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ, η νομολογιακή αυτή θέση συμπορεύεται με τη νομοθετική
πρακτική, κατά την οποία ο τρόπος και η διαδικασία επιβολής φόρων, τελών και δικαιωμάτων προβλέπονται ρητά σε
αυτοτελείς διατάξεις νομοθετημάτων, στις οποίες ο νομοθέτης είτε:
α) θέτει ο ίδιος το πλαίσιο εντός του οποίου θα ρυθμιστεί ένα σχετικό ζήτημα κατά δέσμια αρμοδιότητα του
οικείου ΟΤΑ (πχ. σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, ο συντελεστής του τέλους ακίνητης
περιουσίας καθορίζεται μεν με απόφαση του δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου, οριοθετείται ωστόσο εντός της
προδιαγεγραμμένης, από την ανωτέρω διάταξη, κλίμακας από μηδέν εικοσιπέντε τοις χιλίοις, μέχρι μηδέν τριάντα πέντε
τοις χιλίοις),
β) επιφυλάσσει διακριτική ευχέρεια στους ΟΤΑ για την επιβολή, δι΄ αποφάσεως του οικείου
δημοτικού/κοινοτικού συμβουλίου, τελών, εισφορών και δικαιωμάτων, εξουσιοδοτώντας περαιτέρω τους ανωτέρω όπως
καθορίσουν τούψοςτου τέλους, ή της εισφοράς, τους υπόχρεους στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτομέρεια (π.χ. με την παρ. 14 του άρθρου 25 του ν. 1828/89, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να επιβάλλουν τέλη ή
εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, αναφορικά με υπηρεσίες ή τοπικά έργα, που συμβάλλουν στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών).
Η επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υπέρ δήμων και κοινοτήτων, στο πλαίσιο της σχετικής εκ
του νόμου αρμοδιότητάς τους, δεν εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται
βάσει του άρθρου 79 του ΚΔΚ. Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεμάτων για τα
οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και
προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (πχ. προσδιορισμός και λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθορισμός
κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήματος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων:
ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος (σύμφωνα με τη
διαδικασία του άρθρου 79 ΚΔΚ), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ.
Σύμφωνα με την ίδια πάντα εγκύκλιο, οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών λαμβάνονται αποκλειστικά από το οικείο δημοτικό/κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί
το κυρίαρχο όργανο του δήμου/κοινότητας και ισχύει κατά κανόνα για το σύνολο της εδαφικής του επικράτειας
(Επιφυλάσσεται ωστόσο στα οικεία δημοτικά/κοινοτικά συμβούλια διακριτική ευχέρεια ως προς την επιβολή
διαφοροποιημένων τελών σε επίπεδο τοπικών διαμερισμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές αποφάσεις θα πρέπει
να αιτιολογούνται ειδικώς, με επαρκή αναφορά στις τοπικές συνθήκες που επιβάλλουν τη διαφοροποίηση, οι οποίες
συσχετίζονται προς την οικεία ανταποδοτικότητα). Ως εκ τούτου και κατά την έννοια των προδιαληφθησών σκέψεων, οι
διατάξεις του άρθρου 79 του ΚΔΚ, οι οποίες προβλέπουν ιδιαίτερη διαδικασία έκδοσης των τοπικών κανονιστικών
αποφάσεων (γνώμη τοπικού συμβουλίου εάν αφορά το τοπικό διαμέρισμα και διαβούλευση με τοπικούς φορείς), δεν
εφαρμόζονται για την έκδοση των αποφάσεων που αφορούν στην επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Επισημαίνεται ωστόσο, προηγούμενη έκφραση γνώμης από τα τοπικά συμβούλια για το ύψος των τελών (ή άλλο
συναφές προς την επιβολή τους ζήτημα), μπορεί να ζητηθεί κατά διακριτική ευχέρεια της δημοτικής αρχής.
Αντιθέτως, υφίσταται υποχρέωση ως προς την πρόσκληση των προέδρων των συμβουλίων ή των προέδρων των
αντίστοιχων κοινοτήτων στα οικεία δημοτικά συμβούλια κατά τη ρητή πρόβλεψη των διατάξεων της παρ.8 του άρθρου 67
του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, σύμφωνα με τις οποίες οι ανωτέρω
προσκαλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν κοινότητα ή κοινότητες του
δήμου. Υποχρέωση γεννάται εφόσον στην ημερήσια διάταξη διαλαμβάνεται διακεκριμένη αναγραφή θέματος τοπικού
ενδιαφέροντος, με ρητή αναφορά στο αντίστοιχο τοπικό διαμέρισμα που αφορά, τυχόν δε επιγενόμενη παράβαση
αναφορικά με το νόμιμο της πρόσκλησης επάγεται ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
225 έως 228 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.4555/18.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο
είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να
θεσπίζει 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 παρεχόμενων 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.
Με την περίπτωση ιστ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου
3 του Ν.4623/19 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών
αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή
τους.
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Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
" Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που
συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται
από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει
την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε
ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής
(ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου
79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των
δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007).
Με την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 επισημαίνονται τα εξής σχετικά με τη δημοσίευση των
κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) όπως τροποποιήθηκε με τα
διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα της παρ. 2 του όρθρου 25 του ν.
3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131), οι αποφάσεις των Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών, εφ' όσον δεν ρυθμίζεται διαφορετικά ο τρόπος δημοσίευσης τους δημοσιεύονται εντός πέντε
ημερών από την ημέρα που λαμβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού ή Κοινοτικού
καταστήματος που είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη σύνταξη αποδεικτικού
ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα,
αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει
τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της κανονιστικής πράξης.
Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων διατάξεων προκύπτει ότι η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων
των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (για την ταυτότητα του λόγου και επί θεμάτων
αναπροσαρμογής) συντελεστών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του
άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικές δεν καταργήθηκαν από τις μεταγενέστερες
διατάξεις του ΠΔ 410/95 (άρθρου 96 παρ. 6) (ήδη άρθρου 79 του Ν. 3463/06), με τις οποίες ρυθμίζονται γενικώς τα
σχετικά με τη δημοσίευση των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣτΕ
3273/2004).
Κατά την αληθή δε έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, για να
αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι εν λόγω κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται δημοσίευση τους, συντελούμενη με την
τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα παρουσία δύο μαρτύρων, οι οποίοι
συνυπογράφουν το αποδεικτικό δημοσιεύσεως. Επιβάλλεται δηλαδή σωρευτικά ως συστατικός τύπος, με την τήρηση του
οποίου ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης των οριζόμενων από το ανωτέρω άρθρο πράξεων, αφενός η κατά πλήρες
κείμενο δημοσίευση τους και αφετέρου η παρουσία δύο μαρτύρων κατά την ανάρτηση τους σε εμφανές σημείο της
οικείας υπηρεσίας. Με τη δημοσίευση τους οι διοικητικές αυτές πράξεις καθίστανται άμεσα προσιτές στους πολίτες, με
συνέπεια τη δημιουργία τεκμηρίου γνώσης τους και τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας τους από το ΣτΕ και τα άλλα
δικαστήρια.
Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 66 του ΒΔ της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει,
δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και σε μία από τις ημερήσιες ή
εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήμο, αποβλέπει κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ απλώς στην
περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων στο κοινό και συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα
έχουν εκτεθεί, δημοσίευση, η παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων
αυτών (ΣτΕ 1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005).
Συναφώς, από τα παραπάνω παρέπεται ότι μετά την ως άνω δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων
συνάγεται αμάχητο τεκμήριο γνώσεως του περιεχομένου τους από τον ενδιαφερόμενο, συνεπώς από το χρονικό αυτό
σημείο και ειδικότερα από την επόμενη της δημοσιεύσεως τους αρχίζει η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ
Α'8) εξηκονθήμερη προθεσμία για την προσβολή τους με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ανεξάρτητα από τα εάν οι
αποφάσεις αυτές έχουν περαιτέρω γνωστοποιηθεί μέσω του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου τύπου και αν η, δια του τύπου,
δημοσίευση υπήρξε η προσήκουσα (ΣτΕ 14/2005).
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
- Θέτω υπόψη σας την επισυναπτόμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής με αριθμ. απόφαση 268/2020.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αριθμ. Απόφ. 268/2020

Πληρ.: Λώλη Άννα- Μαρία
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60155
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
http: www.filiates.gr

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό με αριθμ. 37/2020 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ: «Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή και τον
καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος
2021».
Στους Φιλιάτες σήμερα στις

27η Οκτωβρίου του έτους

2020 ,

ημέρα Τρίτη

και ώρα

10:00΄π.μ. ,συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ΔΙΑ Ζώσης (Κεκλεισμένων των θυρών ) η
Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 10 παρ. 1 της
πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΦΕΚ 55/11-3-2020 , β) της υπ΄αριθμ. πρωτ: 18318/13-32020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ , γ) της υπ΄αριθμ. 40 με αριθμ. πρωτ: 20930/31-3-2020 εγκυκλίου
του ΥΠ.ΕΣ , δ) την αριθμ. εγκύκλιο 163 του ΥΠ.ΕΣ με αριθμ. πρωτ: 33282/29-5-2020 και ε)
ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 8666/22-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής ,
που επιδόθηκε νόμιμα με κάθε πρόσφορο μέσο σε όλα τα μέλη , σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6
του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (07) μελών
συμμετείχαν τα πέντε (5)μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Παππάς Σπυρίδων – Πρόεδρος

1. Κολιομίχος Σπυρίδων

2. Παππά -Μάλλιου Ουρανία, Αντιπρόεδρος

2. Τόλης Χριστόφορος

3. Κατσάρης Πέτρος
4. Γκίζας Χρήστος
5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 5 από 27

ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης : «Εισήγηση της Οικονομικής
Υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών
ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021», έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο
κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία, η οποία εξέθεσε στα μέλη της Ο.Ε. τα ακόλουθα:
- Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων
και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής
υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που
συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν
καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."
- την υπ΄αριθμ. 243/2020 απόφαση της Ο.Ε., σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε από την
Οικονομική Επιτροπή μείωση των προτεινόμενων συντελεστών έπειτα από επανέλεγχο της
οικονομικής υπηρεσίας.
-Η Οικονομική υπηρεσία έπειτα από επανέλεγχο για μείωση των προτεινόμενων
συντελεστών επανέρχεται με τη νέα κάτωθι εισήγηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Φιλιάτες 23/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Αρ. Πρωτ.: 8722

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
Δ.νση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα : Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας για τον
καθορισμό των συντελεστών των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021

ΠΡΟΣ :
Τον Πρόεδρο της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Φιλιατών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019), ο
ορισμός των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με
το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται
από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται υπόψη :
α) Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο κείμενο νόμου των
ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που
χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά
όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις
περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
β) Τα οριζόμενα στην στην υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019),
γ) Οι διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’,
δ) Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167)
ε) Οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
στ) Οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών
της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», στις οποίες ορίζεται ότι
τα τέλη αυτά πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη
συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :


καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας 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,



μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών,
άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,



καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του δήμου,
πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Φιλιατών:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων



Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικών ετών 2018-2019
Κατά την διάρκεια του 2018 και του 2019 από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και αποχέτευσης, εισπράχθηκε
ποσό συνολικού ύψους 1.538.679,03 €.
Αναλυτικά :

Κωδικός

0321.001
0322.001
0341.001
2112.001
3212.001.
3213001
3219008

Εισπραχθέντα
2018 (βάσει γραμ.
είσπραξης)

Περιγραφή
Δικαιώματα σύνδεσης και επασύνδεσης με το
δίκτυο
Τέλος ύδρευσης
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό
δίκτυο
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα
ύδρευσης.
Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.
Λοιπά έσοδα
Σύνολο:

Εισπραχθέντα
2019 (βάσει
γραμ.
είσπραξης)

5.264,20 €

4.118,78 €

95.969,23 €

141.306,19 €

175.551,06 €

47.749,58 €

332.527,42 €

345.197,89 €

180.044,90 €
0,00 €
0,00 €
789.356,81 €

156.528,21 €
27,10 €
54.394,47 €
749.322,22 €

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 459.493,33 €.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:


Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 375.020,87 €.
Αναλυτικά :

Βεβαιωθέν
τα έως
31/08/2020

Εισπραχθέ
ντα έως
31/08/2020

3.944,33 €

3.856,01 €

Τέλος ύδρευσης

93.133,26 €

60.254,37 €

Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

11.077,85 €

6.631,48 €

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης.

247.508,33
€
1.181.569,8
6€

87.714,32 €

560,72 €

17,70 €

41.922,77 €

14.001,85 €

1.579.746,5
6€

375.020,87
€

Κωδικ
ός
0321.0
01
0322.0
01
0341.0
01
2112.0
01
3212.0
01
321300
1
321400
1

Περιγραφή
Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
Τέλη και δικαιώματα άρδευσης.
Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης
Σύνολο:

202.545,14
€

Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 εκτιμάται από την οικονομική υπηρεσίας πως αναμένεται να
εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 456.904,20 €.
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία ύδρευσης και
αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 831.925,07 €.
Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των δαπανών
ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως:


Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικών ετών 2018 - 2019

1) Για το σύνολο του έτους 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το
Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 988.742,60 € εκ των οποίων οι 323.673,48 € αφορούσαν πληρωμές που
χρηματοδοτήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις.
Κατά συνέπεια οι πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν το 2018 από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
ανήλθαν στο ύψος των 665.069,12 €.
2) Για το σύνολο του έτους 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το
Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 1.100.477,55 €, εκ των οποίων οι 378.159,98 € αφορούσαν πληρωμές που
χρηματοδοτήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις.
Κατά συνέπεια οι πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν το 2019 από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
ανήλθαν στο ύψος των 722.317,57 €.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για
την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης ανήλθε συνολικά στο ποσό των 722.317,57 € εκ των
οποίων οι 124.287,69 € χρηματοδοτήθηκαν από το πλεόνασμα του 2018.
Συμπερασματικά, οι εισπράξεις από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης έτους 2019 τα οποία ανήλθαν στο ποσό
των 749.322,22 € είναι μεγαλύτερες από τις πληρωμές της υπηρεσίας 25 «ύδρευσης – αποχέτευσης»
ύψους 598.029,88 €, κατά 151.292,34 €.
Το ανωτέρω ποσό καταχωρήθηκε στον Κ.Α.Ε. 5113.005 «Χρηματικό υπόλοιπο από τα τέλη και
δικαιώματα ύδρευσης» και θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των δαπανών της υπηρεσίας
ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2020.
Συμπερασματικά τα συνολικά εσοδα της υπηρεσίας 25 με το πλεόνασμα θα ανελθούν στο ποσό των
983217.41€(831925.07 +151292.34 πλεόνασμα)


Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2020

1) Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και
αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 626.887,24 €, εκ των οποίων οι 135.205,68 €
αφορούσαν πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις.
Κατά συνέπεια οι πληρωμές που χρηματοδοτήθηκαν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης ανήλθαν
στο ύψος των 491.681,56 €.


Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος
των 380.892,13 € εκ των οποίων οι 95.571,20 € αφορούν αναμενόμενες πληρωμές που θα χρηματοδοτηθούν
από ειδικευμένες πιστώσεις.
Κατά συνέπεια οι πληρωμές που θα χρηματοδοτηθούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης της
περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020 θα ανέλθουν στο ύψος των 285.320,93 €.
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για
την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται / προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό
των 777.002,49 € εκ των οποίων οι 151.292,34 € χρηματοδοτήθηκαν από το πλεόνασμα του 2019.
Ως εκ τούτου οι δαπάνες που θα χρηματοδοτηθούν από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης και
αποχέτευσης έτους 2020 θα ανέλθουν στο ύψος των 625.710,15 €.
Συμπερασματικά, οι εισπράξεις από τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης έτους 2020 τα οποία αναμένεται να
ανέλθουν στο ποσό των 831.925,07 € είναι μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες πληρωμές της υπηρεσίας
25 «ύδρευσης – αποχέτευσης» ύψους 625.710,15 €, κατά 206.214,92 €. Το ανωτέρω ποσό 206214.92€
θα εγγραφεί στον Κ.Α.Ε. 5113.002 και θα χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των δαπανών της
υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης έτους 2021.
Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2021
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:


Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης



οικονομικού έτους 2021
Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2021, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις, με την μείωση σε
συγκεκριμένες κατηγορίες , όπως παρατίθενται παρακάτω:

o

o

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου
Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° : Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €

o

ΑΡΘΡΟ 3° : Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)

o

ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 41,95 €
4.2.Κατανάλωση
α1) Οικιακή χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
Παλιός
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0,65€
0,69 €
0-100
101-170
171-240
241 και
πάνω

0,82 €
1,10 €

0.78€
1.05€

1,37 €

1,30€

α2) Οικιακή χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών τελών και
δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
β1) Σταυλικές εγκαταστάσεις (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων :
Παλιός
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0,55 €
0,55 €
0-100
101-170

0,69 €

0,69 €

171-240

0,96 €

0,96 €

241 και

1,23 €

1,23 €
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
πάνω
β2) Σταυλικές εγκαταστάσεις (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,20 λεπτά
101-170 κυβ. 0,30 λεπτά
171-240 κυβ. 0,50 λεπτά
241 και πάνω 0,60 λεπτά
γ1) Επαγγελματική χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
Παλίος
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0-100

0,82 €

0,78€

101-170

0,96€

0,91€

171-240
241 και
πάνω

1,23 €

1,17€

1,51 €

1,43€

Γγ2) Επαγγελματική χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
o

ΑΡΘΡΟ 5ο : Πρόστιμα - κυρώσεις
6.1. Λαθραία ύδρευση Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους.
6.2. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του
προηγούμενου έτους.
6.3. Χρήση κρουνών Επιβάλλεται πρόστιμο από 80 έως 160 €
6.4. Γειτνίαση των αγωγών ύδρευσης με αποχέτευση. Για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου θα γίνεται
σύσταση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα διακοπή της υδροδότησης

o

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τιμολόγιο προμήθειας και τοποθέτησης υδρομέτρων
Στο εκάστοτε κόστος που τα προμηθεύεται ο Δήμος (συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης)

o

ΑΡΘΡΟ 7ο : Η τοποθέτηση υδρομέτρων είναι υποχρεωτική στις κοινότητες που υπάρχει φυσική ροή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , εμβαδόν ακινήτου χ 3€/μ2
Β. Δαπάνη διακλάδωσης 125€/ανά διακλάδωση
Γ. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 64% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού (Μείωση που προκύπτει από τις
δαπάνες που απαιτούνται για την αποχετευση και οι οποίες δεν πρόκειται να υπερβούν τα 110000€)
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων
Για βυτία 10τ. σε 15€/βυτίο
Για βυτία 20τ. σε 25€/βυτίο
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 50€
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ
ΕΤΗ
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Οι εισπράξεις των Κ.Α.Ε. 3212, 3213, 3214 και 3219 στις 31/12/2019 ανήλθαν στο ύψος των 210.949,78 €
Οι εισπράξεις των Κ.Α.Ε. 3212, 3213, 3214 και 3219 στις 31/08/2019 ανήλθαν στο ύψος των 153.748,36 €
Οι εισπράξεις των Κ.Α.Ε. 3212, 3213 και 3214 στις 31/08/2020 ανήλθαν στο ύψος των 216.392,45 €
Δεδομένου ότι η διαφορά μεταξύ του πρώτου οχταμήνου του 2020 έναντι της ίδιας περιόδου του 2019 είναι
θετική (62.644,09 €), μπορεί να εκτιμηθεί, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται και για την ΟΜΑΔΑ
ΙΙ., ότι από τον Κ.Α.Ε «32» δύναται να εισπραχθεί κατά τη διάρκεια του έτους 2021 ποσό που δεν μπορεί να
υπερβαίνει τα 273.593,87 € (210.949,78 € συν 62.644,09 €)

Το σύνολο των αναμενόμενων εισπράξεων του έτους 2021 με την μείωση αναμένεται να ανέλθει στο
ύψος των 821.039,80€ (με την προτεινόμενη μείωση στις ανωτέρω κατηγορίες 831.925,07-10.885,27).Το
ποσό 206.214.92€ που εγγραφεται στον Κ.Α.Ε. 5113.002 από το πλεόνασμα του 2020 θα
χρησιμοποιηθεί για την χρηματοδότηση των δαπανών της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης έτους
2021.Επομένως το σύνολο των ανταποδοτικών εσόδων για δαπάνες 2021 ανέρχεται στο ποσό των
1.027.254,70 €.(προβλέψη εσόδων 2021 821.039,80€ και πλεόνασμα 206.214,92€)



Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις
προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Κ.Α.Δ.
256011.001
256021.001
256041.001
256051.001
256051.002
256051.003
256051.004
256052.001
256054.001
256063.002
256063.003
256063.004
256063.005
256142.002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές προσωπικού Υπηρεσίας Υδρευσης
Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας ΄Υδρευσης
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Ύδρευσης

ΠΟΣΟ
22.000,00
€
70.000,00
€
40.500,00
€

ΕΦΚΑ (Κράτηση για κύρια σύνταξη δημοσίου)

2.700,00 €

ΕΟΠΥΥ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)

1.000,00 €

ΕΤΕΑΕΠ (ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ)

700,00 €

ΤΑΣΚΥ (0822)

2.880,00 €

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου χρόνου (ΑΠΔ)

17.500,00
€
14.000,00
€

(ΕΦΚΑ) (ΙΚΑ Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου)
Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και αορίστου
χρόνου) έτους 2021
Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου του
Δήμου έτους 2021
Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού (μόνιμοι και
αορίστου χρόνου) του Δήμου έτους 2021
Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου
του Δήμου έτους 2021
Λειτουργία και συντήρηση Βιολογικού Καθαρισμού Πόλης Φιλιατών
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1.500,00 €
1.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
81.840€

ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
256142.006
256252.001
256262.006
256262.007
256262.008
256262.009
256263.001
256263.006
256263.007
256263.008
256273.001

Αναλύσεις νερού δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου 2021

2.000,00 €

Ασφάλιστρα μηχανημάτων

4.000,00 €

Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΔΕ Φιλιατών 2021-2022

20.000,00
€
20.000,00
€

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

450.000,0
0€

256279.001

Δαπάνες για την επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος
χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης

30.000,00
€

256322.001
256323.001
256521.001
256526.001
256526.002
256633.003
256641.001
256641.004
256662.007
256662.008
256662.009
256662.010
256671.005
256671.006
258115.004

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

2.500,00 €

Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων ΔΕ Σαγιάδας 2021-2022
Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Φιλιατών
Συντήρηση αντλιοστασίων ΔΕ Σαγιάδας
Αλλαγή λιπαντικών για τα οχήματα υπηρεσίας ύδρευσης του Δήμου Φιλιατών
Συντήρηση και επισκευή οχημάτων -φορτηγών του Δήμου 2021
Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (φορτηγών-πυροσβεστικών) του Δήμου
2021
Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες μικρών φορτηγών και πυροσβεστικών
2021

ΚΤΕΟ

4.600,00 €
4.600,00 €
209,99 €
2.000,00 €
750,00 €
3.000,00 €

500,00 €

Τόκοι δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών
Χρεολύσια δανείων εσωτερικού επενδυτικών δαπανών
Μερική προεξόφληση χρεολυσίων δανείου (Κατασκευή συνδέσεων δικτύου
αποχέτευσης)
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 2021
Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους 2021

19.000,00
€
12.500,00
€
180.000,0
0€
10.000,00
€
25.000,00
€

Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους
2021

1.000,00 €

Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε. Φιλιατών

4.000,00 €

Προμήθεια υλικών συντήρησης αντλιοστασίων Δ.Ε.Σαγιάδας

4.000,00 €

Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δ.Ε. Φιλιατών

20.000,00
€
20.000,00
€

Προμήθεια υδραυλικού υλικού Δ.Ε. Σαγιάδας
Προμήθεια ανταλλακτικών των οχημάτων-φορτηγών του Δήμου 2021

3.500,00 €

Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-φορτηγά του Δήμου 2021

2.000,00 €

Οφειλές έτους 2020

16.200,00
€
1.119.979,
99€

Σύνολο προβλεπόμενων δαπανών έτους 2021:

Το σύνολο των δαπανών που θα χρηματοδοτηθεί από ιδία ανταποδοτικά έσοδα ανέρχεται στο ποσό
1.027.254,70 € και το υπόλοιπο των 92.725,29€ θα χρηματοδοτηθεί από την επιχορήγηση μικρών
νησιωτικών και ορεινών Δήμων.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
(ΚΑΕ 25-6142.002 81.840€ και ποσό 10885.29 μερική χρηματοδότηση του ΚΑΕ 25-6521.001 ύψους
19000€ δηλ.10885.29 απο την επιχορήγηση και το υπόλοιπο ποσό 8.114,71€ απο ανταποδοτικά
έσοδα)
Ο ΚΑΔ 25-8511.01 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων της υπηρεσίας ύδρευσης
βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» δεν αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα καθώς
υπολογίζουμε την εισήγηση στα εισπραχθέντα και όχι τα βεβαιωθέντα. Το ύψος του συγκεκριμένου ΚΑΔ έχει
υπολογιστεί βάσει της μεθοδολογίας για την ομάδα ΙΙ των εσόδων και στην συγκεκριμένη περίπτωση θα είναι
ύψους 1.885.055,20 €, το οποίο προκύπτει από το σύνολο των εκτιμώμενων από την οικονομική υπηρεσία,
ανείσπρακτων βεβαιωθέντων έως 31/12/2020 ύψους 2.158.649,07 € μείον το ανώτατο ύψος των εκτιμώμενων
εισπράξεων της ομάδας ΙΙ [ΚΑΕ 32] ύψους 273.593,87 €.
Συμπεράσματα:
Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Φιλιατών, για το οικονομικό έτος 2021, οι οποίες
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 821.039,80€ €,πλέον του αναμενόμενου πλεονάσματος του έτους 2020
ύψους 206.214,92 € είναι ίσες με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών που αναμένονται να
αντιμετωπιστούν από τα ανταποδοτικά τέλη της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης, οι οποίες εκτιμάται
πως θα ανέλθουν στο ύψος των 1.027.254,70 € και το υπόλοιπο των 92.725,29€ θα χρηματοδοτηθεί από
την επιχορήγηση μικρών νησιωτικών Δήμων.
Κατά συνέπεια προτείνουμε την μείωση

των υφιστάμενων συντελεστών,

ανά κατηγορία

υπόχρεου,όπως ανωτέρω.
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη
πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή
απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των
οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων
λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το
φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά
επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν.3463/06, καθορίζονται και επικαιροποιούνται οι παρακάτω μειώσεις:
Α: Μείωση 50 % στους πολύτεκνους και τρίτεκνους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6)
αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με
την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Β: Μείωση 50 % σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 89% και τύφλωση κάτω του 1/20.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση). 2) Αστυνομική ταυτότητα
ενδιαφερομένου και Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος 3) Βεβαίωση της
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το
ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του. 4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας
στην οποία διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι). 5) Συμβόλαιο
ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία, στο όνομα του ενδιαφερομένου
ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.). 6) Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερομένων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή
αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία,
προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
Γ.Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία ανω του 90%
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ
μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),
6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο
οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα
προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από
την οικεία ΔΟΥ.

Δ: Μείωση 50% στους άπορους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 15 από 27

ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
1) Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. 2) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας και μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου
θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου. 3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 4)
Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν. 5)Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή
επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να
προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου. 6)Αστυνομική ταυτότητα των ενδιαφερόμενων.
2) ‘Ολες οι ανωτέρω μειώσεις που εφαρμόζονται με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 δεν έχουν αναδρομική ισχύ και
ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών.

Ε: Μείωση 50% σε μακροχρόνια ανέργους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:
Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ και με
ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει
συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

Ε. Μείωση 50% στις μονογονειακές οικογένειες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας)
και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του
εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο
νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου
(σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι
θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο
εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη
υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας)
θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο
απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.
Η επιλογή ειδικού τιμολογίου δεν μπορεί να είναι σωρευτική δηλ. κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί
ταυτοχρόνως άνω του ενός ευνοϊκού τιμολογίου γι’ αυτόν. Θα προτιμάται το πλέον ευνοϊκό κατά
περίπτωση.
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 16 από 27

ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και

Ο Δήμαρχος Φιλιατών

Διοικητικών Υπηρεσιών

Παππάς Σπυρίδων

Θεοδώρου Ευάγγελος

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Παππά
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις

Σπυρίδωνα

και τη

ανωτέρω σχετικές διατάξεις :

την υπ΄αριθμ. 243/2020 απόφαση της Ο.Ε.,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
τον καθορισμό των συντελεστών
των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021 .
Συγκεκριμένα αποφασίζει την μείωση των υφιστάμενων συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου, ως
ακολούθως:

o

o

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου
Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° : Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €

o

ΑΡΘΡΟ 3° : Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)

o

ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 41,95 €
4.2.Κατανάλωση
α1) Οικιακή χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
Παλιός
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0,69 €
0,65€
0-100
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

101-170
171-240
241 και
πάνω

0,82 €
1,10 €

0.78€
1.05€

1,37 €

1,30€

α2) Οικιακή χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών τελών και
δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
β1) Σταυλικές εγκαταστάσεις (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων :
Παλιός
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0,55 €
0,55 €
0-100
101-170

0,69 €

0,69 €

171-240
241 και
πάνω

0,96 €

0,96 €

1,23 €

1,23 €

β2) Σταυλικές εγκαταστάσεις (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,20 λεπτά
101-170 κυβ. 0,30 λεπτά
171-240 κυβ. 0,50 λεπτά
241 και πάνω 0,60 λεπτά
γ1) Επαγγελματική χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
Παλίος
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0-100

0,82 €

0,78€

101-170

0,96€

0,91€

171-240
241 και
πάνω

1,23 €

1,17€

1,51 €

1,43€

Γγ2) Επαγγελματική χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
o

ΑΡΘΡΟ 5ο : Πρόστιμα - κυρώσεις
6.1. Λαθραία ύδρευση Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους.
6.2. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του
προηγούμενου έτους.
6.3. Χρήση κρουνών Επιβάλλεται πρόστιμο από 80 έως 160 €
6.4. Γειτνίαση των αγωγών ύδρευσης με αποχέτευση. Για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου θα γίνεται
σύσταση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα διακοπή της υδροδότησης
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
o

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τιμολόγιο προμήθειας και τοποθέτησης υδρομέτρων
Στο εκάστοτε κόστος που τα προμηθεύεται ο Δήμος (συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης)

o

ΑΡΘΡΟ 7ο : Η τοποθέτηση υδρομέτρων είναι υποχρεωτική στις κοινότητες που υπάρχει φυσική ροή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , εμβαδόν ακινήτου χ 3€/μ2
Β. Δαπάνη διακλάδωσης 125€/ανά διακλάδωση
Γ. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 64% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού (Μείωση που προκύπτει από τις
δαπάνες που απαιτούνται για την αποχετευση και οι οποίες δεν πρόκειται να υπερβούν τα 110000€)
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων
Για βυτία 10τ. σε 15€/βυτίο
Για βυτία 20τ. σε 25€/βυτίο
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 50€
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν.3463/06, καθορίζονται και επικαιροποιούνται οι παρακάτω μειώσεις:
Α: Μείωση 50 % στους πολύτεκνους και τρίτεκνους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6)
αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με
την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Β: Μείωση 50 % σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 89% και τύφλωση κάτω του 1/20.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση). 2) Αστυνομική ταυτότητα
ενδιαφερομένου και Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος 3) Βεβαίωση της
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το
ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του. 4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας
στην οποία διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι). 5) Συμβόλαιο
ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία, στο όνομα του ενδιαφερομένου
ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.). 6) Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερομένων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή
αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία,
προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
Γ.Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία ανω του 90%
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ
μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),
6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο
οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα
προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από
την οικεία ΔΟΥ.
Δ: Μείωση 50% στους άπορους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
3) Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. 2) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας και μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου
θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου. 3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 4)
Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν. 5)Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή
επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να
προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου. 6)Αστυνομική ταυτότητα των ενδιαφερόμενων.
4) ‘Ολες οι ανωτέρω μειώσεις που εφαρμόζονται με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 δεν έχουν αναδρομική ισχύ και
ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών.

Ε: Μείωση 50% σε μακροχρόνια ανέργους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:
Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ και με
ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει
συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Ε. Μείωση 50% στις μονογονειακές οικογένειες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας)
και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του
εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο
νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου
(σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι
θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο
εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη
υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας)
θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο
απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.
Η επιλογή ειδικού τιμολογίου δεν μπορεί να είναι σωρευτική δηλ. κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί
ταυτοχρόνως άνω του ενός ευνοϊκού τιμολογίου γι’ αυτόν. Θα προτιμάται το πλέον ευνοϊκό κατά
περίπτωση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 268 /2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.

Τ.Υ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Παππάς Σπυρίδων

Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.
Σημείωση: Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας αποχώρησε ο κ. Λένης Φιλιππος από την αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου .
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση της Αντιδημάρχου κας Παππά Ουρανίας ,
έλαβε υπόψη του:


τις διατάξεις του άρθρου 19 του 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος



τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.1080/80



το άρθρο 65 παρ.3 του Ν.3852/10



τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν.3463/06

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 21 από 27

ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:


το άρθρο 202 του Ν.3463/06



την εγκύκλιο 41/2007 του ΥΠΕΣ



τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958



την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006



την περίπτωση ιστ' της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε με την
παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/19



το άρθρο 11 του Ν.4623/19



την υπ' αριθ. 268/2020 απόφαση οικονομικής επιτροπής



την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005



την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010



την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας

για το ύψος των εσόδων και εξόδων των υπηρεσιών

αυτών


τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση της Αντιδημάρχου



τον κανονισμό λειτουργίας του συστήματος ύδρευσης
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά πλειοψηφία

Α. Την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το
οικονομικό έτος 2021σύμφωνα με την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής και την
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και συγκεκριμένα :
Συγκεκριμένα αποφασίζει την μείωση των υφιστάμενων συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου, ως
ακολούθως:

o

o

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 1° : Τέλος σύνδεσης ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης
Το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καθορίζεται ανά παροχή σε όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου
Φιλιατών καθορίζεται σε 88,32 €
ΑΡΘΡΟ 2° : Διακοπή - Επανασύνδεση
2.1.Τέλος διακοπής κατόπιν αίτησης 14,72 €
2.2.Τέλος επανασύνδεσης κατόπιν αίτησης 58,88 €
2.3.Τέλος επανασύνδεσης ύστερα από Διακοπή λόγω χρέους 88,32€
2.4.Τέλος μεταφοράς, ανύψωσης, καταβίβασης, μετατόπισης 88,32 €

o

ΑΡΘΡΟ 3° : Έλεγχος υδρομέτρων - τόκοι υπερημερίας - πίνακας εκκαθάρισης
3.1.Τόκοι υπερημερίας 1% ανά μήνα
3.2.Πίνακας εκκαθάρισης
3.2.1. Κόστος υλικών (προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)
3.2.2. Κόστος εργατικών(προσδιορίζεται με τις παραδεκτές μεθόδους αποτίμησης)

o

ΑΡΘΡΟ 4° : Τιμολόγηση νερού
4.1. Πάγιο τέλος
α) άντληση 41,95 €
4.2.Κατανάλωση
α1) Οικιακή χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Κλίμακα

Παλιός
Συντελεστής

Νέος
Συντελεστής
0,65€

0-100

0,69 €

101-170
171-240
241 και
πάνω

0,82 €
1,10 €

0.78€
1.05€

1,37 €

1,30€

α2) Οικιακή χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών τελών και
δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
β1) Σταυλικές εγκαταστάσεις (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων :
Παλιός
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0,55 €
0,55 €
0-100
101-170

0,69 €

0,69 €

171-240
241 και
πάνω

0,96 €

0,96 €

1,23 €

1,23 €

β2) Σταυλικές εγκαταστάσεις (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,20 λεπτά
101-170 κυβ. 0,30 λεπτά
171-240 κυβ. 0,50 λεπτά
241 και πάνω 0,60 λεπτά
γ1) Επαγγελματική χρήση (εκτός των περιπτώσεων που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των
λοιπών τελών και δικαιωμάτων με προτεινόμενη μείωση 5%
Παλίος
Νέος
Κλίμακα
Συντελεστής
Συντελεστής
0-100

0,82 €

0,78€

101-170

0,96€

0,91€

171-240
241 και
πάνω

1,23 €

1,17€

1,51 €

1,43€

Γγ2) Επαγγελματική χρήση (στις περιπτώσεις που υπάρχει φυσική ροή) – εκτός του παγίου και των λοιπών
τελών και δικαιωμάτων:
0-100 κυβ. 0,30 λεπτά
101-170 κυβ. 0,40 λεπτά
171-240 κυβ. 0,80 λεπτά
241 και πάνω 1,10 ευρώ
o

ΑΡΘΡΟ 5ο : Πρόστιμα - κυρώσεις
6.1. Λαθραία ύδρευση Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του προηγούμενου έτους.
6.2. Επέμβαση στις εγκαταστάσεις Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της κατανάλωσης του
προηγούμενου έτους.
6.3. Χρήση κρουνών Επιβάλλεται πρόστιμο από 80 έως 160 €
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
6.4. Γειτνίαση των αγωγών ύδρευσης με αποχέτευση. Για την αποφυγή μόλυνσης του δικτύου θα γίνεται
σύσταση και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε εύλογο χρονικό διάστημα διακοπή της υδροδότησης
o

ΑΡΘΡΟ 6ο : Τιμολόγιο προμήθειας και τοποθέτησης υδρομέτρων
Στο εκάστοτε κόστος που τα προμηθεύεται ο Δήμος (συμπεριλαμβανομένου της τοποθέτησης)

o

ΑΡΘΡΟ 7ο : Η τοποθέτηση υδρομέτρων είναι υποχρεωτική στις κοινότητες που υπάρχει φυσική ροή.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
Α. Ενιαίο τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης , εμβαδόν ακινήτου χ 3€/μ2
Β. Δαπάνη διακλάδωσης 125€/ανά διακλάδωση
Γ. Τέλος χρήσης αποχέτευσης 64% στην αξία του καταναλισκόμενου νερού (Μείωση που προκύπτει από τις
δαπάνες που απαιτούνται για την αποχετευση και οι οποίες δεν πρόκειται να υπερβούν τα 110000€)
Δ. ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ
α) Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων
Για βυτία 10τ. σε 15€/βυτίο
Για βυτία 20τ. σε 25€/βυτίο
β) Τέλος απόφραξης παροχών σύνδεσης 50€
ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 202 του Ν.3463/06, καθορίζονται και επικαιροποιούνται οι παρακάτω μειώσεις:
Α: Μείωση 50 % στους πολύτεκνους και τρίτεκνους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
Α. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 6) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Β. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ:
Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ προσαυξανόμενο 20% για κάθε τέκνο
Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 5) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία
θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 6)
αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση
που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Β: Μείωση 50 % σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 89% και τύφλωση κάτω του 1/20.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση ενδιαφερομένου ή εξουσιοδοτούμενου (με εξουσιοδότηση). 2) Αστυνομική ταυτότητα
ενδιαφερομένου και Α.Φ.Μ. (φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος 3) Βεβαίωση της
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας ή Γνωμάτευση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το
ποσοστό αναπηρίας και η χρονική διάρκεια επανελέγχου του. 4) Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας
στην οποία διαμένουν με την οικογένειά τους (έγγαμοι) ή με τους γονείς τους (άγαμοι). 5) Συμβόλαιο
ιδιοκτησίας του ακινήτου και συμβόλαιο μίσθωσης θεωρημένο από την Εφορία, στο όνομα του ενδιαφερομένου
ή των συγγενών με τους οποίους διαμένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κ.λπ.). 6) Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερομένων ή των οικείων τους, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή
αλλαγής κατοικίας ή επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία,
προκειμένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
Γ.Πλήρη απαλλαγή σε άτομα με αναπηρία ανω του 90%
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67% με απόφαση σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο της απόφασης σε ισχύ της κατά περίπτωση αρμόδιας
υγειονομικής επιτροπής που κρίνει για το ποσοστό αναπηρίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ
μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης),
6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο
οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα
προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο
δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από
την οικεία ΔΟΥ.
Δ: Μείωση 50% στους άπορους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
5) Πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας. 2) Συμβόλαιο ιδιοκτησίας και μισθωτήριο συμβόλαιο του ακινήτου
θεωρημένο από την Εφορία, σε περίπτωση μίσθωσης του ακινήτου. 3) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. 4)
Πρόσφατη απόδειξη της Δ.Ε.Η. της κατοικίας στην οποία διαμένουν. 5)Υπεύθυνη δήλωση των
ενδιαφερόμενων, με την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της μίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή
επερχόμενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσμεύονται να ενημερώσουν την Υπηρεσία, προκειμένου να
προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου. 6)Αστυνομική ταυτότητα των ενδιαφερόμενων.
6) ‘Ολες οι ανωτέρω μειώσεις που εφαρμόζονται με το άρθρο 202 του Ν.3463/06 δεν έχουν αναδρομική ισχύ και
ο κάθε δικαιούχος θα μπορεί να λαμβάνει μία εξ αυτών.
Ε: Μείωση 50% σε μακροχρόνια ανέργους
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:
Μακροχρόνια άνεργοι νοούνται όσοι έχουν συμπληρώσει αδιαλείπτως επί 12μηνο εγγραφή στον ΟΑΕΔ και με
ετήσιο εισόδημα 5.000 ευρώ, προσαυξανόμενο για κάθε προστατευόμενο μέλος κατά 587 ευρώ.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕΔ και βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι έχει
συμπληρώσει 12 μήνες ανεργίας, 5) αντίγραφο νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε
περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου (σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των
παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν
εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει
υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Ε. Μείωση 50% στις μονογονειακές οικογένειες.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 5500 ευρώ
Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας)
και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του
εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.
Δικαιολογητικά: 1) αίτηση μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας, 2) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, 3)
πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ, 4) για την περίπτωση χηρείας, πιστοποιητικό θανάτου συζύγου, 5) αντίγραφο
νόμιμα κατατεθειμένου στη ΔΟΥ μισθωτηρίου συμβολαίου (σε περίπτωση μίσθωσης) ή αντίγραφο συμβολαίου
(σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης), 6) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος δικαιούχου, με την οποία θα δηλώνει ότι
θα γνωστοποιήσει στο Δήμο οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων του, 7) αντίγραφο
εκκαθαριστικού εφορίας απ' όπου θα προκύπτει το ετήσιο δηλωθέν εισόδημά του. Σε περίπτωση που δεν
υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης, ο δικαιούχος αιτών θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την μη
υποχρέωση υποβολής, θεωρημένη από την οικεία ΔΟΥ.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας)
θα πρέπει να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο
απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.
Η επιλογή ειδικού τιμολογίου δεν μπορεί να είναι σωρευτική δηλ. κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί
ταυτοχρόνως άνω του ενός ευνοϊκού τιμολογίου γι’ αυτόν. Θα προτιμάται το πλέον ευνοϊκό κατά
περίπτωση.
Β. Η παρούσα απόφαση θα δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 και
284 του Ν. 3463/2006.

Καταψήφισε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Φερεντίνος Σπυρίδων , διότι θεωρεί ότι η μείωση
των συντελεστών είναι μικρή σε σχέση με την αύξηση των προηγούμενων ετών.

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
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ΑΔΑ: Ψ3ΦΖΩΗΦ-5ΙΜ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 112/2020.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Τ. Μποροδήμος
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