
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 27o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 866 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 8/12/2015                                       
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 85983/4/12/2015
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση 
η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 85983 / 4/12/2015 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δι
άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης – Πρόεδρος          
2. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
3. Ντούρος Σωτήριος  
4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
5. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                 
6. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
7.Ορφανίδης Χαράλαµπος - Αναπλ/κο µέλος                                                                              
8. Σαχσανίδη Ελένη  -   Αναπλ/κο µέλος                                                                               
 
 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισµός  των τελών καθαριότητας  και φωτισµού  έτους 2016  για την  αντιµετώπιση  των 
δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισµού  καθώς  και άλλης δαπάνης  από πάγια  
παρεχόµενες  δηµοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα
 
 

 

 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει

καθορισμό  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2016  για την  αντιμετώπιση  

των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού  καθώς  και άλλης 

δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις

του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή

την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 1o                                                                                                           
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 85983/4/12/2015 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
ό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση 

η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 85983 / 4/12/2015 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δι
άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                    1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   

2. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    2.Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος  

4. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                   
5. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                  
6. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                     

Αναπλ/κο µέλος                                                                               
Αναπλ/κο µέλος                                                                                

Καθορισµός  των τελών καθαριότητας  και φωτισµού  έτους 2016  για την  αντιµετώπιση  των 
δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισµού  καθώς  και άλλης δαπάνης  από πάγια  
παρεχόµενες  δηµοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα 

Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση  στο Σώµα

παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών

καθορισμό  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2016  για την  αντιμετώπιση  

ν δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού  καθώς  και άλλης 

δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα

οριζόµενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου

Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να εισηγείται προς το ∆ηµοτικό

δικαιωµάτων και εισφορών. 

από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                              

Στις Αχαρνές σήµερα στις 8 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 
ό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση 

η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 85983 / 4/12/2015 εγγράφου 
προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
2.Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             

Καθορισµός  των τελών καθαριότητας  και φωτισµού  έτους 2016  για την  αντιµετώπιση  των 
δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισµού  καθώς  και άλλης δαπάνης  από πάγια  

στο Σώµα το 1o  θέµα της 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, για 

καθορισμό  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2016  για την  αντιμετώπιση  

ν δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισμού  καθώς  και άλλης 

δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα 

παραγράφου 1 του άρθρου 72 

εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και του από 24.9/20.10.58 
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Κωδικοποιητικού Β.∆. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των ∆ήµων & Κοινοτήτων», µε τις 

τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τους µε τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και 

Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του 

Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του 

Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 

25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού 

ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται µε απόφαση 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά : 

α) την αντιµετώπιση από το ∆ήµο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 

οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκοµιδή και διάθεση 

απορριµµάτων και 

β) την αντιµετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισµό των κοινόχρηστων χώρων. 

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν µόνο 

για την χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου, ενώ 

αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να καλύπτονται 

υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80). 

Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο Ανταποδοτικό 

Τέλος Καθαριότητας – Φωτισµού, που επιβάλλεται για λογαριασµό των ΟΤΑ, καθορίζεται για κάθε 

στεγασµένο ή όχι χώρο, ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ανάλογα µε τα τετραγωνικά 

µέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισµένο µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

συντελεστή. 

Σύµφωνα επίσης µε την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005, απαλλάσσονται πλήρως από την 

καταβολή των τελών καθαριότητας τα µη ηλεκτροδοτούµενα ύστερα  από βεβαίωση της ∆ΕΗ, για 

όσο χρόνο αυτά  παραµένουν κλειστά και µη χρησιµοποιούµενα ακίνητα (στεγασµένοι ή µη χώροι), 

σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή  του νόµιµου εκπροσώπου του για όσο χρόνο αυτά 

αποδεδειγµένα παραµένουν κλειστά, δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται. Σε 

περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, 

επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε 

κατηγορία ακινήτου, µαζί µε το σχετικό πρόστιµο,  αναδροµικά, από το χρόνο απαλλαγής. 

Επίσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 26945/15 (ΦΕΚ 1621/Β/31-07-2015), τις 

διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 

4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της 

σχετικής υποχρέωσης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισµού του 

ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 

2016 λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούµε να προβείτε «στη 
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λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το ∆.Σ σχετικά µε τον καθορισµο του συντελεστή αυτού 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» (παρ.12 άρθ. 

25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 

ΥΠ.ΕΣ: Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισµό των ειδικών ευπαθών οµάδων 

που δικαιούνται µείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δηµοτικών τελών . 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισµός των 

νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2016 και σε συνάρτηση µε το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον 

προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη 

να : 

1. 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, 

2. µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής 

της ανταποδοτικότητας, 

3. 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 ∆ήµου Αχαρνών: 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2014. 

1. Για το έτος 2014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12.052.045,22 €.  

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού:  9.926.167,85 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 2.125.877,37 € 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 

6.970.897,89 €. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού:  4.859.227,10 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 2.111.670,79 € 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2015 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
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6.448.981,09 €   

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού: 6.431.945,36 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από παρελθόντα έτη που 

βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 17.035,73 € 

2. Για την περίοδο Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2015 αναµένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού 

ύψους 5.207.660.38 € 

3. Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2015 το σύνολο των εσόδων του ∆ήµου για την 

υπηρεσία καθαριότητας, αναµένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 11.656.641.47 €. 

4. Στο ανωτέρω σύνολο, προστίθεται και το χρηµατικό υπόλοιπο/πλεόνασµα, µε το οποίο 

έκλεισε η ανταποδοτική υπηρεσία το έτος 2014 και ανέρχεται στο ύψος των 387.293,05 € 

5. Συνεπώς, το σύνολο των εσόδων του ∆ήµου, για το οικονοµικό έτος 2015, για την υπηρεσία 

της καθαριότητας, αναµένεται να ανέλθει συνολικά στο ύψος των 12.043.934.52 € 

II. Απολογιστικά Στοιχεία ∆απανών 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσηµα βιβλία του δήµου, η εικόνα των δαπανών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονοµικού Έτους 2014 

1. Για το έτος 2014, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για 

το ∆ήµο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 11.664.752,17 €.  

Στο σύνολο των δαπανών, που πραγµατοποιήθηκαν για το έτος 2014 και αφορούσαν την υπηρεσία 

καθαριότητας και φωτισµού, περιλαµβάνεται και το ποσό των 7.067.914.69 €, το οποίο πληρώθηκε 

από άλλες υπηρεσίες, αλλά αφορά πραγµατικά τις δαπάνες της καθαριότητας.  

1. ΚΑ∆ 00.6056.0002: Ετήσια εισφορά υπέρ  ΤΕΑ∆Υ: 847.852.52 € 

2. ΚΑ∆ 10.6211: Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας: 2.051.395.72 € 

3. ΚΑ∆ 00.6151.0001: ∆ικαιώµατα τρίτων( ∆ΕΗ κλπ. ) από την είσπραξη τελών και φόρων: 

308.728.01 € 

4. ΚΑ∆ 00.6721.0001: Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων : 

2.078.921,47 € 

5. ΚΑ∆ 80.81: Απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2014: 1.303.462,61 

€ 

6. Χρηµατικό έλλειµµα έτους 2013: 477.548,36 € 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2014, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το ∆ήµο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 6.766.942,30 €.  

Στο σύνολο των δαπανών, που πραγµατοποιήθηκαν για την ανωτέρω χρονική περίοδο και αφορούσαν 
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την υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού, περιλαµβάνεται και το ποσό των 4.141.099,55 €, το οποίο 

πληρώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αλλά αφορά πραγµατικά τις δαπάνες της καθαριότητας.  

1. ΚΑ∆ 00.6056.0002: Ετήσια εισφορά υπέρ  ΤΕΑ∆Υ: 494.900,00 € 

2. ΚΑ∆ 10.6211: Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας: 952.574,41 € 

3. ΚΑ∆ 00.6151.0001: ∆ικαιώµατα τρίτων( ∆ΕΗ κλπ. ) από την είσπραξη τελών και φόρων: 

151.757,74 € 

4. ΚΑ∆ 00.6721.0001: Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων : 

1.238.404,79 € 

5. ΚΑ∆ 80.81: Απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2014: 1.303.462,61 

€ 

 

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονοµικού Έτους 2015 

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2015, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το ∆ήµο ήταν ποσό συνολικού ύψους 5.331.615,10 €. 

Στο σύνολο των δαπανών, που πραγµατοποιήθηκαν για την ανωτέρω χρονική περίοδο και αφορούσαν 

την υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού, περιλαµβάνεται και το ποσό των 2.889.849,93 €, το οποίο 

πληρώθηκε από άλλες υπηρεσίες, αλλά αφορά πραγµατικά τις δαπάνες της καθαριότητας.  

1. ΚΑ∆ 00.6056.0002: Ετήσια εισφορά υπέρ  ΤΕΑ∆Υ: 363.500,00 € 

2. ΚΑ∆ 10.6211: Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας: 1.201.541,11 € 

3. ΚΑ∆ 00.6151.0001: ∆ικαιώµατα τρίτων( ∆ΕΗ κλπ. ) από την είσπραξη τελών και φόρων: 

144.977,08 € 

4. ΚΑ∆ 00.6721.0001: Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων : 

1.179.831,74 € 

2.  Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2015 αναµένεται να 

ανέλθουν στο ύψος των 6.712.319,42 €.  

Στο σύνολο των δαπανών, που θα πραγµατοποιηθούν για την ανωτέρω χρονική περίοδο και θα 

αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού, προβλέπεται ότι θα περιλαµβάνεται και το ποσό 

των 3.682.991,22 €, το οποίο θα πληρωθεί από άλλες υπηρεσίες, αλλά αφορά πραγµατικά τις δαπάνες 

της καθαριότητας.  

1. ΚΑ∆ 00.6056.0002: Ετήσια εισφορά υπέρ  ΤΕΑ∆Υ: 508.900,00 € 

2. ΚΑ∆ 10.6211: Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας: 798.458,89 € 
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3. ΚΑ∆ 00.6151.0001: ∆ικαιώµατα τρίτων ( ∆ΕΗ κλπ. ) από την είσπραξη τελών και 

φόρων: 175.022,92 € 

4. ΚΑ∆ 00.6721.0001: Εισφορά υπέρ Ενιαίου Συνδέσµου ∆ήµων και Κοινοτήτων : 

1.607.252,22 € 

5. ΚΑ∆ 80.81: Απλήρωτες υποχρεώσεις ΠΟΕ που πληρώθηκαν το 2015: 593.357,19 € 

3.  Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2015 το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων 

αναγκών του ∆ήµου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 

θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 12.043.934,42 €. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Αχαρνών, για το οικονοµικό έτος 

2015, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 12.043.934,42 €, ισοσκελίζουν µε το 

σύνολο των δαπανών οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 12.043.934,42 €. 

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού έτους 2016 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονοµικού έτους 2016. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 

άρθρου 1 του Νόµου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα ∆ηµοτικά Συµβούλια για τον 

υπολογισµό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού να καθορίζουν µέχρι 

επτά (7) κατηγορίες και για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα µε το κόστος 

παροχής της παρεχόµενης από το ∆ήµο υπηρεσίας καθαριότητας,  

Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασµένους χώρους που 

χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους 

άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κλπ.. µε τον περιορισµό ωστόσο ότι η διαφορά 

του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν µπορεί να ορισθεί 

µεγαλύτερη του πενταπλασίου της µικρότερης. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 277/14-11-2014 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2015, είχαν 

διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
     1)Για οικίες  1,00  €  το τ.µ.    
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
 

1) Για οικίες & εργοταξιακές παροχές 1,30  €  το τ.µ.    
 
      Ενιαίες χρεώσεις και για τις δύο ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1)Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς  χώρους  µέχρι  80 τ.µ.  επιφανείας  από        2,07  € το τ.µ.   
Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής  διαµορφώνεται  µε πλασµατικό εµβαδόν στην επόµενη 
κατηγορία  άνω των 80 τ.µ.   καταστηµάτων και βιοτεχνικών  - βιοµηχανικών  χώρων , δηλαδή  προς 
3,00  € ανά τ.µ. το χρόνο  
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2) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 80   τ.µ.  έως 1000 
τ.µ. από 3,00 €  το τ.µ.  το χρόνο .  
3) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 1000   τ.µ.  έως 
6000 τ.µ. 3,10 €  το τ.µ.  το χρόνο 
 4) για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από µηδέν (0) έως 6.000,00 τ.µ. τα οποία 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στον εξωτερικό τους χώρο καθώς και τα περίπτερα, 5,00 € το τ.µ.  το 
χρόνο 
5) Για τους άνω των 6.000  τ.µ. επιφανείας   βιοµηχανικούς  χώρους  ο συντελεστής  θα καθορίζεται  µε 
βάσει  το άρθρο  5 του Ν. 1080/80 και συγκεκριµένα µε το 60%  του ορισθέντος  για επιφάνειες µέχρι 
6.000 τ.µ.  
6) Ο συντελεστής  για τους  µη στεγασµένους  χώρους καθορίζεται  στο ήµισυ  του στεγασµένου χώρου 
ανά κατηγορία, θεωρούµενος  σαν το πλασµατικό   εµβαδόν  του άρθρου ,3 παρ. 2   του Ν. 25/75  όπως  
συµπληρώθηκε  µε το  άρθρο 5 παρ. 3  του Ν. 1080/80. 
7)Για τους µη στεγασµένους  χώρους  άνω των 6000  τ.µ.  ο συντελεστής µειώνεται  στο 30%  του 
συντελεστή   των µη στεγασµένων   χώρων  µέχρι  6000 τ.µ.  
8) Ο συντελεστής  του ειδικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων  χώρων   0,21€ ανά τ.µ.    
9) Για  τους   χώρους  τους στερούµενους  ηλεκτρικού   τα τέλη  καθαριότητος  εισπράττονται  από το 
∆ήµο  µε βεβαιωτικούς καταλόγους .  
10) Βιοτεχνίες  -  Βιοµηχανίες  , θέατρα  , κατασκηνώσεις  που λειτουργούν  εποχιακά  , υποχρεούνται  
στην καταβολή  Τελών  Καθαριότητας  και  ∆ηµοτικού Φόρου αναλόγως  του χρόνου λειτουργίας των  , 
κατόπιν  υποβολής  σχετικής  δήλωσης  και µε τις  ισχύουσες τιµές  της παρούσης  απόφασης  .  
11) σύµφωνα  µε το άρθρο 202 παρ. 3 του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα    δίνεται  η 
δυνατότητα  στα δηµοτικά  και κοινοτικά συµβούλια   να ασκήσουν  κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών   
κοινωνικών οµάδων  όπως είναι   τα άτοµα   µε αναπηρία  , άποροι κ.λ.π.    
• Για άπορες οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα έως 6000 €. (µηδενικά τέλη)  
• Ανάπηροι µε µόνιµη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 €. (µηδενικά τέλη) . 
• Πολύτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000 € και µε κύρια κατοικία έως 100τµ. (µηδενικά τέλη)  
Η µείωση ή η απαλλαγή αυτή ισχύει µόνο για την µόνιµη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόµενη από 
βεβαίωση µονίµου κατοικίας και όχι για επαγγελµατικό χώρο του αιτούντα. 
 

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές του 2015 και ανάλογα µε το σύνολο των τ.µ., µετά τις 

απαραίτητες πλασµατοποιήσεις, που κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η 

πρόβλεψη των εσόδων για το 2016 έχει ως ακολούθως : 

 

 

 

 

 

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόµενα Έσοδα 

ΟΙΚΙΑΚΑ     ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΕΣ 541.390 1,30 703.807,00 

ΟΙΚΙΑΚΑ      ΑΧΑΡΝΕΣ 3.611.591,00 1,00 3.611.591,00 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ 2.645.484 3,00 7.936.452,00 

Σύνολο 12.251.850,00 
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Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλες κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισµού,  καθώς και το γεγονός ότι οι εισπράξεις του 11ου & του 12ου του 2016 θα 

αποδοθούν το 2017, το προβλεπόµενο ύψος των εσόδων για το έτος 2016, αναµένεται να ανέλθει 

στο ύψος των …18.357.850,00…€ 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού:  10.376.550,00 € 

• ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα καθαριότητας: 60.000,00 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από 

παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.875.300,00 € 

• KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισµού: 6.046.000,00 € 

 

*Σηµείωση: Το ποσό των 6.046.000,00  €, που αναγράφεται στον κωδικό 3211, αφορά την πρόβλεψη 

εισπρακτέων υπολοίπων του έτους 2015 του ∆ήµου Αχαρνών, από τέλη καθαριότητας και φωτισµού 

και αντιστοιχίζεται µε τον κωδικό 20.85 στο σκέλος των δαπανών. Ο κωδικός αυτός, αφορά την 

πρόβλεψη µη είσπραξης των εισπρακτέων υπολοίπων και υπολογίζεται στο ποσό των 6.017.944,38 €. 

Συνεπώς η πραγµατική πρόβλεψη είσπραξης στον κωδικό 3211, ανέρχεται στο ποσό των: 28.055,62 € 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονοµικού έτους 2016 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον 

ακόλουθο πίνακα µε τις προβλεπόµενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισµού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας 

καθαριότητας: 

Κωδικός                              ΤΙΤΛΟΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ                                                                                             2016  
 Αριθµός 
  
 20-6011.001 Τακτικές αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 1.372.686,84 
 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 
 20-6012.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και  99.999,96 
 νυχτερινές ώρες  µονίµων υπαλλήλων 
 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 1.385.019,96 
 20-6022. Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και  
 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 
 20-6022.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και  90.000,00 
 νυχτερινές ώρες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
 20-6041.001 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 692.869,32 
 νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 
 20-6042.001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και  33.999,96 
 νυχτερινές ώρες εκτάκτων υπαλλήλων 
 20-6051. Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 234.333,77 
 20-6052. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 464.631,29 
 20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 225.214,28 
 20-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 8.757,12 
 20-6056.001 Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑ∆Υ/ΤΠ∆Υ 616.142,21 
 20-6061. Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 121.674,06 
 20-6063. Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 109.779,33 
 20-6151. ∆ικαιώµατα τρίτων (∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 320.000,00 
 20-6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών Πλατείων και  1.000.000,00 
 κοινοχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 
 20-6252. Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 38.930,00 
 20-6253. Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 120.000,00 
 20-6263. Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 180.000,00 
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 20-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 50.000,00 
 20-6321.001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 6.000,00 
 20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 9.500,00 
 20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 9.500,00 
 20-6414.001 ∆ΙΟ∆ΙΑ -E PASS ΚΛΠ 5.000,00 
 20-6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 20.000,00 
 20-6634.               Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 20.000,00 
 20-6635. Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 29.594,00 
 20-6641. Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων 520.000,00 
 20-6644.001 Προµήθεια Φυσικού Αερίου για κίνηση µεταφορικών µέσων                          130.000,00 
 20-6654.002 Προµήθεια λοιπού υλικού 50.000,00 
 20-6662.001 Προµήθεια λαµπτήρων για συντήρηση δικτύου ∆ηµοτικού φωτισµού 40.000,00 
 20-6662.002 Προµήθεια λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού 35.000,00 
 20-6671. Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 350.000,00 
 20-6672. Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 150.000,00 
   
 20-6673.001 Προµήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριµάτων 50.000,00 
 20-6699.001 Πυροσβεστήρες οχηµάτων 20.000,00 
 20-6721. Εισφορά υπέρ συνδέσµων 2.349.462,96 
 20-7132.001 Μεταφορικά µέσα          250.000,00 
 20-7135.001 Προµήθεια κάδων απορριµάτων 150.000,00 
 20-7135.002 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και βραχιόνων 10.000,00 
 20-7135.003 Λοιπές προµήθειες παγίων 330.429,50 
 20-8115. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 641.381,06 
 20-8511. Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.017.944,38 
 Σύνολο του ΚΑ: 20 18.357.850,00 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2016, αναµένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 

18.357.850,00€ 

Συµπεράσµατα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόµενες συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Αχαρνών, για το οικονοµικό 

έτος 2016, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος 18.357.850,00€, ισοσκελίζουν µε το 

σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

18.357.850,00€, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού, µη δηµιουργώντας ανάγκη αναπροσαρµογής των καθορισµένων 

συντελεστών των τελών καθαριότητας. Οπότε προτείνουµε τη διατήρηση των συντελεστών , 

ανά κατηγορία υπόχρεου , ως ακολούθως : 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
     1)Για οικίες  1,00  €  το τ.µ.    
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
 

2) Για οικίες & εργοταξιακές παροχές 1,30  €  το τ.µ.    
 
      Ενιαίες χρεώσεις και για τις δύο ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1)Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς  χώρους  µέχρι  80 τ.µ.  επιφανείας  από        2,07  € το τ.µ.   
Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής  διαµορφώνεται  µε πλασµατικό εµβαδόν στην επόµενη 
κατηγορία  άνω των 80 τ.µ.   καταστηµάτων και βιοτεχνικών  - βιοµηχανικών  χώρων , δηλαδή  προς 
3,00  € ανά τ.µ. το χρόνο  
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2) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 80   τ.µ.  έως 1000 
τ.µ. από 3,00 €  το τ.µ.  το χρόνο .  
3) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 1000   τ.µ.  έως 
6000 τ.µ. 3,10 €  το τ.µ.  το χρόνο 
 4) για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από µηδέν (0) έως 6.000,00 τ.µ. τα οποία 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στον εξωτερικό τους χώρο καθώς και τα περίπτερα, 5,00 € το τ.µ.  το 
χρόνο 
5) Για τους άνω των 6.000  τ.µ. επιφανείας   βιοµηχανικούς  χώρους  ο συντελεστής  θα καθορίζεται  µε 
βάσει  το άρθρο  5 του Ν. 1080/80 και συγκεκριµένα µε το 60%  του ορισθέντος  για επιφάνειες µέχρι 
6.000 τ.µ.  
6) Ο συντελεστής  για τους  µη στεγασµένους  χώρους καθορίζεται  στο ήµισυ  του στεγασµένου χώρου 
ανά κατηγορία, θεωρούµενος  σαν το πλασµατικό   εµβαδόν  του άρθρου ,3 παρ. 2   του Ν. 25/75  όπως  
συµπληρώθηκε  µε το  άρθρο 5 παρ. 3  του Ν. 1080/80. 
7)Για τους µη στεγασµένους  χώρους  άνω των 6000  τ.µ.  ο συντελεστής µειώνεται  στο 30%  του 
συντελεστή   των µη στεγασµένων   χώρων  µέχρι  6000 τ.µ.  
8) Ο συντελεστής  του ειδικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων  χώρων   0,21€ ανά τ.µ.    
9) Για  τους   χώρους  τους στερούµενους  ηλεκτρικού   τα τέλη  καθαριότητος  εισπράττονται  από το 
∆ήµο  µε βεβαιωτικούς καταλόγους .  
10) Βιοτεχνίες  -  Βιοµηχανίες  , θέατρα  , κατασκηνώσεις  που λειτουργούν  εποχιακά  , υποχρεούνται  
στην καταβολή  Τελών  Καθαριότητας  και  ∆ηµοτικού Φόρου αναλόγως  του χρόνου λειτουργίας των  , 
κατόπιν  υποβολής  σχετικής  δήλωσης  και µε τις  ισχύουσες τιµές  της παρούσης  απόφασης  .  
11) σύµφωνα  µε το άρθρο 202 παρ. 3 του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα    δίνεται  η 
δυνατότητα  στα δηµοτικά  και κοινοτικά συµβούλια   να ασκήσουν  κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών   
κοινωνικών οµάδων  όπως είναι   τα άτοµα   µε αναπηρία  , άποροι κ.λ.π.    
• Για άπορες οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα έως 6000 €. (µηδενικά τέλη)  
• Ανάπηροι µε µόνιµη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 €. (µηδενικά τέλη) . 
• Πολύτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000 € και µε κύρια κατοικία έως 100τµ. (µηδενικά τέλη)  
Η µείωση ή η απαλλαγή αυτή ισχύει µόνο για την µόνιµη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόµενη από 
βεβαίωση µονίµου κατοικίας και όχι για επαγγελµατικό χώρο του αιτούντα. 
 
ΕΠΙΣΗΣ 
Τα τέλη καθαριότητας  επιβάλλονται  όχι µόνο  για τις εντός  σχεδίου περιοχές   αλλά  και για τις   εκτός  
σχεδίου , οι οποίες αποτελούν  ένα  αρκετά µεγάλο  τµήµα  του ∆ήµου µας   , καθόσον  έχει γίνει 
επέκταση   των υπηρεσιών  καθαριότητος   και στους  χώρους  αυτούς   λόγω της πυκνής δόµησης   και 
της εγκατάστασης   και στους  χώρους  αυτούς, διαφόρων  επιχειρήσεων   και οργανισµών  για την 
διατήρηση  των απαραίτητων  συνθηκών  υγιεινής .  
Επί πλέον  τέλη καθαριότητας  επιβάλλονται  και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις   που είναι 
εγκατεστηµένες   στην Πάρνηθα  προς εξυπηρέτηση   των οποίων  έχει επεκταθεί  η υπηρεσία  
καθαριότητας  η οποία  µεριµνά   για την καθαριότητα   του ∆ρυµού , όπως  και για τα οικήµατα   του 
Ολυµπιακού  Χωριού  για τον ίδιο λόγο .  
Τα τέλη καθαριότητας  βαρύνουν  τον υπόχρεο   σε πληρωµή  του λογαριασµού  καταναλισκόµενου 
ηλεκτρικού  ρεύµατος  και βαρύνουν   τον κύριο  ή νοµέα   του ακινήτου  σύµφωνα   µε τον Ν. 429/76 
εισπράττονται  δε από τη  ∆.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.  

Υπενθυµίζεται  ότι 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, Τρ∆Πρ  Πειρ. 4047/91  
, υπ’ αριθµ.  605/03-01-2007  εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α). 

 Τέλος επισηµαίνεται ότι σύµφωνα  µε την αρχή  της ανταποδοτικότητας  οι συντελεστές   των 
τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται  στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες  , ανάλογα ιδίως  µε την 
έκταση  και τη συχνότητα  παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας  και άρα το κόστος  που συνεπάγεται  
η παροχής της .  
Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72       
και 75 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 
 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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Αφού έλαβα υπόψιν την πρόταση του Προέδρου, την εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και 

τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, µετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία 
( µε έξη  ψήφους υπέρ και δυο αποχές των κ.κ. Σωτήριου Ντούρου και Σπυρίδωνα Βρεττού ) 
 

Α) την διατήρηση των συντελεστών καθαριότητας και φωτισµού από 01-01-2016 στα ίδια επίπεδα και 

συγκεκριµένα: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ 
 
     1)Για οικίες  1,00  €  το τ.µ.    
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ∆ΟΝΩΝ 
 

3) Για οικίες & εργοταξιακές παροχές 1,30  €  το τ.µ.    
 
      Ενιαίες χρεώσεις και για τις δύο ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
 
1)Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς  χώρους  µέχρι  80 τ.µ.  επιφανείας  από        2,07  € το τ.µ.   
Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής  διαµορφώνεται  µε πλασµατικό εµβαδόν στην επόµενη 
κατηγορία  άνω των 80 τ.µ.   καταστηµάτων και βιοτεχνικών  - βιοµηχανικών  χώρων , δηλαδή  προς 
3,00  € ανά τ.µ. το χρόνο  
2) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 80   τ.µ.  έως 1000 
τ.µ. από 3,00 €  το τ.µ.  το χρόνο .  
3) Για καταστήµατα  και βιοτεχνικούς – βιοµηχανικούς χώρους  επιφανείας  άνω των 1000   τ.µ.  έως 
6000 τ.µ. 3,10 €  το τ.µ.  το χρόνο 
 4) για καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος από µηδέν (0) έως 6.000,00 τ.µ. τα οποία 
αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσµατα στον εξωτερικό τους χώρο καθώς και τα περίπτερα, 5,00 € το τ.µ.  το 
χρόνο 
5) Για τους άνω των 6.000  τ.µ. επιφανείας   βιοµηχανικούς  χώρους  ο συντελεστής  θα καθορίζεται  µε 
βάσει  το άρθρο  5 του Ν. 1080/80 και συγκεκριµένα µε το 60%  του ορισθέντος  για επιφάνειες µέχρι 
6.000 τ.µ.  
6) Ο συντελεστής  για τους  µη στεγασµένους  χώρους καθορίζεται  στο ήµισυ  του στεγασµένου χώρου 
ανά κατηγορία, θεωρούµενος  σαν το πλασµατικό   εµβαδόν  του άρθρου ,3 παρ. 2   του Ν. 25/75  όπως  
συµπληρώθηκε  µε το  άρθρο 5 παρ. 3  του Ν. 1080/80. 
7)Για τους µη στεγασµένους  χώρους  άνω των 6000  τ.µ.  ο συντελεστής µειώνεται  στο 30%  του 
συντελεστή   των µη στεγασµένων   χώρων  µέχρι  6000 τ.µ.  
8) Ο συντελεστής  του ειδικού φόρου ηλεκτροδοτούµενων  χώρων   0,21€ ανά τ.µ.    
9) Για  τους   χώρους  τους στερούµενους  ηλεκτρικού   τα τέλη  καθαριότητος  εισπράττονται  από το 
∆ήµο  µε βεβαιωτικούς καταλόγους .  
10) Βιοτεχνίες  -  Βιοµηχανίες  , θέατρα  , κατασκηνώσεις  που λειτουργούν  εποχιακά  , υποχρεούνται  
στην καταβολή  Τελών  Καθαριότητας  και  ∆ηµοτικού Φόρου αναλόγως  του χρόνου λειτουργίας των  , 
κατόπιν  υποβολής  σχετικής  δήλωσης  και µε τις  ισχύουσες τιµές  της παρούσης  απόφασης  .  
11) σύµφωνα  µε το άρθρο 202 παρ. 3 του νέου ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα    δίνεται  η 
δυνατότητα  στα δηµοτικά  και κοινοτικά συµβούλια   να ασκήσουν  κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών   
κοινωνικών οµάδων  όπως είναι   τα άτοµα   µε αναπηρία  , άποροι κ.λ.π.    
• Για άπορες οικογένειες µε ετήσιο εισόδηµα έως 6000 €. (µηδενικά τέλη)  
• Ανάπηροι µε µόνιµη αναπηρία άνω του 67% και ετήσιο εισόδηµα έως 10.000 €. (µηδενικά τέλη) . 
• Πολύτεκνοι µε οικογενειακό εισόδηµα έως 20.000 € και µε κύρια κατοικία έως 100τµ. (µηδενικά τέλη)  
Η µείωση ή η απαλλαγή αυτή ισχύει µόνο για την µόνιµη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόµενη από 
βεβαίωση µονίµου κατοικίας και όχι για επαγγελµατικό χώρο του αιτούντα. 
ΕΠΙΣΗΣ 
Τα τέλη καθαριότητας  επιβάλλονται  όχι µόνο  για τις εντός  σχεδίου περιοχές   αλλά  και για τις   εκτός  
σχεδίου , οι οποίες αποτελούν  ένα  αρκετά µεγάλο  τµήµα  του ∆ήµου µας   , καθόσον  έχει γίνει 
επέκταση   των υπηρεσιών  καθαριότητος   και στους  χώρους  αυτούς   λόγω της πυκνής δόµησης   και 
της εγκατάστασης   και στους  χώρους  αυτούς, διαφόρων  επιχειρήσεων   και οργανισµών  για την 
διατήρηση  των απαραίτητων  συνθηκών  υγιεινής .  
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Επί πλέον  τέλη καθαριότητας  επιβάλλονται  και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις   που είναι 
εγκατεστηµένες   στην Πάρνηθα  προς εξυπηρέτηση   των οποίων  έχει επεκταθεί  η υπηρεσία  
καθαριότητας  η οποία  µεριµνά   για την καθαριότητα   του ∆ρυµού , όπως  και για τα οικήµατα   του 
Ολυµπιακού  Χωριού  για τον ίδιο λόγο .  
Τα τέλη καθαριότητας  βαρύνουν  τον υπόχρεο   σε πληρωµή  του λογαριασµού  καταναλισκόµενου 
ηλεκτρικού  ρεύµατος  και βαρύνουν   τον κύριο  ή νοµέα   του ακινήτου  σύµφωνα   µε τον Ν. 429/76 
εισπράττονται  δε από τη  ∆.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.  

Υπενθυµίζεται  ότι 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, Τρ∆Πρ  Πειρ. 4047/91  
, υπ’ αριθµ.  605/03-01-2007  εγκύκλιο ΥΠΕΣ∆∆Α). 

 Τέλος επισηµαίνεται ότι σύµφωνα  µε την αρχή  της ανταποδοτικότητας  οι συντελεστές   των 
τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται  στις δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες  , ανάλογα ιδίως  µε την 
έκταση  και τη συχνότητα  παροχής της συγκεκριµένης υπηρεσίας  και άρα το κόστος  που συνεπάγεται  
η παροχή  της .  

 
Β) την υποβολή της ανωτέρω απόφασης προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Γ) τις πιο πάνω ενέργειες αναθέτει στον κ. Πρόεδρο. 

 
 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 866/2015 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                    ΣΩΤΗΡΗΣ   ΝΤΟΥΡΟΣ  
                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ 
                                                                                                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                       ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ 
                                                                                                       ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η 
                                                                                                       
 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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