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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 17/2020 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
(Με Τηλεδιάσκεψη)
Αριθμός Απόφασης
128 /2020

ΘΕΜΑ:
Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021.

Στους Φιλιάτες σήμερα την 7η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., διενεργήθηκε με τηλεδιάσκεψη σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με αρ.πρωτ:9756/1-12- 2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με κάθε πρόσφορο
μέσο σε όλα τα μέλη του, ως 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 συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη τα δέκα οχτώ (18)
μέλη και ονομαστικά οι:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μποροδήμος Ιωάννης- Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Κατσάρης Πέτρος
3. Πανταζάκος Μιχάηλ
4. Γκίκας Θωμάς
5. Ευθυμίου -Βρακά Ελένη
6. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
7. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
8. Γκίζας Χρήστος
9. Σκόδρας Βασίλειος
10. Τσότσης Δημήτριος
11. Ντάφλου Ευθυμία(Έφη)
12. Ζιάκας Γρηγόριος- Γραμματέας Δ.Σ.
13. Σκεύης Δημήτριος
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. Φερεντίνος Σπυρίδων
2. Τόλης Χριστόφορος
3. Ρέγκας Λαέρτης

Στη συνεδρίαση δεν παρέστη ο Δήμαρχος ,λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων και τον αναπλήρωνε ο
Αντιδήμαρχος κ. Κατσάρης Πέτρος.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα Λώλη
Άννα- Μαρία .
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 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2021 ,έδωσε το λόγο στην
Αντιδήμαρχο κα Παππά – Μάλλιου Ουρανία , εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε τα ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
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
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(ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση
του δημοτικού 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 ισχύουν και του άρθ.5 του ν. 1080/80
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου
185 του Ν.4555/18:
«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που
βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την
κάλυψη των πάσης φύσε ως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και
διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των
κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας,
που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή
δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του
εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του
συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των
ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη
αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό
των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής
Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ
συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ
εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλει
οψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο
σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις
συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και
τίθενται σε ψηφοφορία κατ' αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά
υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για
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τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται
καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψη φία των παρόντων μελών του δημοτικού
συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση
δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η
ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων»
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 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 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.
Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο,
κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. 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)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.
25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του
ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η
υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων
(ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα
επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του
συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις
διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών
συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των συντελεστών των
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τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη
από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός
του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη
ή το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».
Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της
παραγράφου 1 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. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18)
Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος
συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να
υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες δραχμών για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί συντελεστή
επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3
παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75)
Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και
μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο εμβαδόν από το δημοτικό ή
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κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του
πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.
Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο συντελεστής του
τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για
στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.
Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής
μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα
τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α'
246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)
Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με 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.
Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα
και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος
και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος
μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής
λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται
από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή
την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
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."
-Από τις λοιπές παρατάξεις δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση.
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- Θέτω υπόψη σας την επισυναπτόμενη εισήγηση με αριθ. απόφαση 298 /2020 της οικονομικής
Επιτροπής.
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλυτικά τα τέλη που θα επιβληθούν και το
συντελεστή που θα ισχύει.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη του:
1) το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89
2) το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3) Το άρθρο 185 του Ν.4555/18
4) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011
5) το άρθρο 11 του Ν.4623/19
6) το εγγ ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005
7) 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),
8) την υπ' αριθ.298/2020 απόφαση της οικονομικής επιτροπής
9) τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α. Τον καθορισμό του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 , ανά κατηγορία υπόχρεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των
δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού
χαρακτήρα σύμφωνα με την επισυναπτόμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής ,την υπ΄αριθμ.
απόφαση 298/2020 η οποία αποτελεί και αναπόσπαστο μέρος .
Συγκεκριμένα αποφασίζει την μείωση των υφιστάμενων συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου,
ως ακολούθως:
Κατηγορίες
Περιγραφή Συντελεστή
Οικιακή χρήση
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική &
φιλανθρωπική χρήση

Υφιστάμενος
Συντελεστής

Προτεινόμενοι
Συντελεστές

Ποσοστό
μείωσης (%)

0.89 €/τ.μ.

0.85 €/τ.μ.

4,00%

0.89 €/τ.μ.

0.85 €/τ.μ.

4,00%
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Άσκηση οικονομικής
δραστηριότητας

1,92 €/τ.μ.

1.88 €/τ.μ.

2,00%

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από
την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών
προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό
Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
συντελεστών του τέλους.
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική
πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών
που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι
οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η
ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα.
Απαλλασσόμενες κατηγορίες
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18 και το άρθρο 103 του
Ν.4604/19, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των
ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του
ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται
και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν (ισχύει και για ακίνητα τα οποία δεν έχουν
ηλεκτροδοτηθεί ποτέ). Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν
ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται
ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
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 και το άρθρο 12 του Ν.4558/18, με 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 ανέργους, 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. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει
από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και
λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα
με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. 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
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr

Σελίδα 8 από 12

ΑΔΑ: 90ΟΘΩΗΦ-ΦΜΒ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

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 κατά 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:
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 8500 ευρώ
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
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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%
Δ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ετήσιο εισόδημα μέχρι 8500 ευρώ
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:
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)
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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.
Επί πλέον θα πρέπει ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος να εκδίδεται στο όνομα του
δικαιούχου και να πραγματοποιείται εκτίμηση των δικαιολογητικών από την αρμόδια
υπηρεσία του Δήμου.
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. Λένης Φίλιππος, διότι θεωρεί ότι οι συντελεστές θα πρέπει
να επανέλθουν όπως πριν την περίοδο της κρίσης.
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.
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128 /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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