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ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΜΜεερριικκήή  αακκύύρρωωσσηη    ττηηςς  υυππ’’  ααρρ..  227777//22001144  ααππόόφφαασσηηςς  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ            

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν..  
  

 
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ  

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
  

ΈΈχχοοννττααςς  υυππόόψψηη::  
  

11..    ΤΤιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  του Π.Δ. 135/10 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης                   
Αττικής»(ΦΕΚ 228/Α΄/27-12-2010)..      

22..  Τις διατάξεις των άρθ. 225 και 238, περί ελέγχου νομιμότητας πράξεων 
ΟΤΑ και των άρθ.72, παρ.1 ζ και 65, παρ.3 περί επιβολής τελών από τους 
ΟΤΑ, του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α’/7-6-
10).  

33..  Τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β.Δ. 24.9/20.10.1958, με τις οποίες 
θεσμοθετήθηκαν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία 
ενοποιήθηκαν σε ενιαίο τέλος από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 
1828/1989, όπως τροποποιήθηκαν ή συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του 
Ν. 25/1975, των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1080/1980, του άρθρου 25 του Ν. 
1828/1989, του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992, του άρθρου 16 παρ. 6 και του 
άρθρου 27 παρ. 3 και 4 του Ν. 2130/1993, του άρθρου 7 παρ. 26 του Ν. 
2307/1995, του άρθρου 10 παρ. 16 του Ν. 2503/1997 και του άρθρου 25 
παρ. 3 του Ν. 2539/1997.   

44..  Τις διατάξεις του άρθ.202 παρ.3 του Ν.3463/06 περί επιχορηγήσεων και 
βοηθημάτων.  

55..  Τις διατάξεις του Ν.3454/06 περί ενίσχυσης της οικογένειας και λοιπές 
διατάξεις.  

66..  Την υπ΄αρ. 277/ 14 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου  
ΑΑχχααρρννώώνν περί «Καθορισμού των τελών καθαριότητας- φωτισμού για το έτος 
2015».  

 
 

   
-Επειδή ο Δήμος ΑΑχχααρρννώώνν με την παρούσα απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου 
καθορίζει τους συντελεστές του τέλους καθαριότητας- φωτισμού για το έτος 2015  και 
προβαίνει σε μείωση-απαλλαγή των δημοτικών τελών για τις ευπαθείς κοινωνικά 
ομάδες, βάσει των διατάξεων ττοουυ  άάρρθθ..  220022  ππααρρ..33  ττοουυ  ΝΝ..33446633//0066  κκααιι  κκααθθοορρίίζζεειι  εεππίίσσηηςς  
ττιιςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  υυππααγγωωγγήήςς  σσεε  ααυυττέέςς, ανά κατηγορία  δδιικκααιιοούύχχωωνν..  
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--ΕΕππεειιδδήή    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  ππρροοααννααφφεερρόόμμεεννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ιισσχχύύοουυνν  τταα  εεξξήήςς::  ««ΜΜεε  
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  ήή  κκοοιιννοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  
ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  μμεείίωωσσηη  δδηημμοοττιικκώώνν  φφόόρρωωνν  ήή  
ττεελλώώνν  μμέέχχρριι  ττοο  5500%%,,  ήή  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ααυυττοούύςς  γγιιαα  ττοουυςς  ααππόόρροουυςς,,  τταα  άάττοομμαα  μμεε  
ααννααππηηρρίίεεςς  κκααιι  πποολλυυττέέκκννοουυςς,,  όόππωωςς  ηη  ιιδδιιόόττηηττάά  ττοουυςς  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ααππόό  ττηηνν  
κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα»»..      
--ΕΕππεειιδδήή  εενν  ππρροοκκεειιμμέέννωω,,  μμεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,    
οο  ΔΔήήμμοοςς  Αχαρνών  ππρροοββααίίννεειι,,  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  σσεε  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  τταα  δδηημμοοττιικκάά  ττέέλληη  
ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ  κκααιι  οοιι  δδύύοο  σσύύζζυυγγοοιι  εείίννααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοοιι,,    ωωσσττόόσσοο,,  ηη  ωωςς  
άάννωω  κκααττηηγγοορρίίαα  δδεενν  σσυυγγκκααττααλλέέγγεεττααιι  σσττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ννόόμμοουυ..  
--ΕΕππεειιδδήή  ππεερρααιιττέέρρωω,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  μμεείίωωσσηη  κκααττάά  5500%%  ττωωνν  δδηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  σσεε  
ττρρίίττεεκκννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,  ααυυττήή  μμπποορρεείί  νναα  εεφφααρρμμοοσσττεείί,,  μμόόννοονν,,  εεφφόόσσοονν  ππλληηρροούύννττααιι  οοιι  
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  πποουυ  θθέέττοουυνν  οοιι  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..33445544//0066,,  άάρρθθ..66  ππααρρ..  22  κκααιι  ββάάσσεειι  ττωωνν  
οοπποοίίωωνν  οοιι  ττρρίίττεεκκννοοιι  εεξξοομμοοιιώώννοοννττααιι  μμεε  ττοουυςς  πποολλύύττεεκκννοουυςς..  
  -Επειδή , λαμβάνοντας υπόψη τα ως άνω, συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 
νομιμοποιείται να προβεί στις εν λόγω απαλλαγές, οι οποίες δεν είναι θεσμοθετημένες 
με νόμο. 

  

                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
ΑΑκκυυρρώώννοουυμμεε  εενν  μμέέρρεειι  ττηηνν  υυππ΄́  ααρρ..  227777//22001144  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  ττοουυ  

ΔΔήήμμοουυ  ΑΑχχααρρννώώνν  γγιιαα  ττοουυςς  λλόόγγοουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττοο  σσκκεεππττιικκόό  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς..  
  
ΚΚααττάά  ττηηςς  ππααρροούύσσηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωςς  μμπποορρεείί  νναα  αασσκκηηθθεείί  ππρροοσσφφυυγγήή  εεννώώππιιοονν  ττηηςς  ΕΕιιδδιικκήήςς  

ΕΕππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  115522  ττοουυ  ΝΝ..  33446633//0066  εεννττόόςς  ττηηςς  ππρροοββλλεεππόόμμεεννηηςς  ππρροοθθεεσσμμίίααςς  ((άάρρθθρροο  115511  
ττοουυ  ΝΝ..33446633//0066))..  

  
  
  

  
  
  
  
  
  

ΟΟ  ΓΓΕΕΝΝ..  ΓΓΡΡΑΑΜΜ..  ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  
                                                    ΔΔΙΙΟΟΙΙΚΚΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΑΑΤΤΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  

  
 
 

                                    ΕΕ..  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΑΑΚΚΑΑΣΣ 
  
  
ΚΚΟΟΙΙΝΝΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ::  
ΔΗΜΟ ΑΧΑΡΝΩΝ  
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