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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ.: 32ης/9.12.2019 Τακτικής Συνεδρίασης

του Δημοτικού Συμβουλίου Αχαρνών.

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός  των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 
2020   για  την   αντιμετώπιση   των  δαπανών   παροχής  υπηρεσιών 
καθαριότητας   και  φωτισμού   καθώς   και  άλλης  δαπάνης   από  πάγια 
παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα».

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών συνήλθε σε  Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση 
σήμερα  9 του μηνός Δεκεμβρίου  του έτους 2019, ημέρα  Δευτέρα και ώρα  17:30, 
στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημαρχιακού  Μεγάρου  (Φιλαδελφείας  87  &  Αθ. 
Μπόσδα, 2ος όροφος) ύστερα από την με αριθμό πρωτ.:54855/5-12-2019  έγγραφη 
πρόσκληση της Προέδρου που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του  άρθρου  67  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Τ.Α΄/07.06.2010)  όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ 133/Τ.Α/ 19-
7-2018). 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 45 μελών 
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 28 και ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αβραμίδης Ιωάννης 1. Αβραμίδη Ελένη
2. Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης 2. Αθανασιάδης Γεώργιος
3. Αραμπαντζής Ευάγγελος 3. Γρηγοριάδης Παναγιώτης
4. Αφουξενίδης Θεόφιλος 4. Δαμάσκος Δημήτριος
5. Βάθης Σπυρίδων 5. Δαμάσκος Χαράλαμπος
6. Βαρελάς Πέτρος 6. Δασκαλάκης Γεώργιος
7. Βρεττός Επαμεινώνδας 7. Δουρίδα Χρυσούλα
8. Βρεττός Μιχάλης 8. Λαζάρου Βασίλειος
9. Δαμάσκος Νικόλαος 9. Παγώνας Αθανάσιος 
10.Ευθυμιάδου-Τουμανίδου Γεωργία 10. Παπακώτσης Κων/νος
11.Ζαχαριάδη Αγγελική 11. Πέκος Χαράλαμπος
12.Καμπόλης Οδυσσέας 12. Τοπαλλιανίδης Βασίλειος
13.Κασσαβός Ιωάννης Oι οποίοι δεν προσήλθαν αν 

και προσκλήθηκαν νόμιμα.14.Κατσανδρή Χρηστίνα
15.Κόνταρης Χρύσανθος
16.Κοσμίδου Λουϊζα
17.Κωφός Δημήτριος
18.Ξαγοράρης Νικόλαος
19.Οικονόμου Ευθύμιος
20.Παυλίδου Όλγα
21.Πετάκος Γεώργιος   
22.Σιδηρόπουλος Γεώργιος
23.Συρινίδης Θεόδωρος
24.Τοπαλίδης Ευστάθιος
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25.Τσορπατσίδης Μιχάλης
26.Φυτάς Στέφανος
27.Φωτιάδης Γεώργιος – Αλέξανδρος 
28.Χαλκίδης Παναγιώτης  

1. Ελευθεριάδης Στυλιανός (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων)
2. Μουκάνης Μαρίνος (προσήλθε κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων)
3.  Τσιμπογιάννης  Δημήτριος  (προσήλθε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:259/2019 
απόφασης). 
4.  Τραβασάρος  Αναστάσιος  (προσήλθε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:259/2019 
απόφασης). 
5. Αγγελοπούλου Παναγιώτα (προσήλθε κατά την διάρκεια της  υπ΄αριθμ.:259/2019 
απόφασης). 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ  :   
1. Κασσαβός  Ιωάννης  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:259/2019 
απόφασης). 
2. Αβραμίδης  Ιωάννης  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
3. Αναγνωστόπουλος  Παναγιώτης  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της 
υπ΄αριθμ.:260/2019 απόφασης).
4. Αφουξενίδης  Θεόφιλος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
5. Βάθης  Σπυρίδων  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
6. Βαρελάς  Πέτρος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
7. Βρεττός  Επαμεινώνδας  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
8. Ευθυμιάδου-Τουμανίδου  Γεωργία  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της 
υπ΄αριθμ.:260/2019 απόφασης).
9. Κόνταρης  Χρύσανθος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
10. Οικονόμου  Ευθύμιος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
11. Τσιμπογιάννης Δημήτριος (αποχώρησε κατά την διάρκεια της υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
12. Φυτάς  Στέφανος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
13. Φωτιάδης  Γεώργιος–  Αλέξανδρος  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της 
υπ΄αριθμ.:260/2019 απόφασης).
14. Χαλκίδης  Παναγιώτης  (αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  της  υπ΄αριθμ.:260/2019 
απόφασης).
15. Κωφός Δημήτριος (αποχώρησε μετά την υπ΄αριθμ.:260/2019 απόφαση).
16. Αγγελοπούλου Παναγιώτα (αποχώρησε μετά την υπ΄αριθμ.:261/2019 απόφαση).
17. Τραβασάρος Αναστάσιος (αποχώρησε μετά την υπ΄αριθμ.:261/2019 απόφαση).

Στη  Συνεδρίαση  παρόντες  ήταν  επίσης  ο  Δήμαρχος  Αχαρνών  κ.  Βρεττός 
Σπυρίδων  και  ο  δημοτικός  υπάλληλος  κ.  Σπανάκης  Αντώνιος,  για  την  τήρηση  των 
πρακτικών της συνεδρίασης. 
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
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    Στην συνέχεια φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
δίνει  τον  λόγο  στον  Αντιδήμαρχο  Οικονομικών,  Προγραμματισμού  Πολιτικού 
Σχεδιασμού, Δημ. Αστυνομίας και Πολεοδομίας κ. Βρεττό Μιχάλη, ο οποίος παρουσιάζει 
την υπ΄αριθμ. 197/29-10-2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό 
των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2020  για την  αντιμετώπιση  των 
δαπανών   παροχής  υπηρεσιών   καθαριότητας   και  φωτισμού   καθώς   και  άλλης 
δαπάνης  από πάγια  παρεχόμενες  δημοτικές  υπηρεσίες   ανταποδοτικού  χαρακτήρα 
στην οποία αναφέρονται τα εξής:

‘Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του 
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & 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 Δημοτικού 
Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά :

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο 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  Δήμου,  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 Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή.

Με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) αντικαθίστανται τα 
δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α' 74), όπως 
αντικαταστάθηκαν  με  το άρθρο 5 του ν.  3345/2005 (Α'138  )   και  προβλέπεται  η 
απαλλαγή,  από  την  καταβολή  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  καθαριότητας  και 
φωτισμού,  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. 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 οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 
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3086/27.07.2018 τεύχος Β'), τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 
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 Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση 
καθορισμού  του  ύψους  των  συντελεστών  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της 
παρούσας  εισήγησης,  παρακαλούμε  να  προβείτε  «στη  λήψη  απόφασης  για  την 
εισήγηση  προς  το  Δ.Σ  σχετικά  με  τον  καθορισμού  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 2018 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 Δήμου Αχαρνών:

1) Απολογιστικά στοιχεία εσόδων

a) Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018  

i) Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό ύψους:  13.501.053,69€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 
25 Ν 1828/89) 10.852.073,99

0313.001

Λοιπά  έσοδα  των  υπηρεσιών 
καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  και 
ρύπανσης 0,00

2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 2.493.180,58

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 155.799,12
ΣΥΝΟΛΟ 13.501.053,69
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ii) Για την περίοδο 1ος – 9ος 2018 εισπράχθηκε ποσό ύψους: 9.909.079,79€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 
25 Ν 1828/89) 7.352.120,25

0313.001
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού και ρύπανσης 0,00

2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 2.432.660,72

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 124.298,82
ΣΥΝΟΛΟ 9.909.079,79

b) Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις εσόδων Οικονομικού Έτους 2019  

i) Για την περίοδο 1ος – 9ος 2019 έχει εισπραχθεί ποσό ύψους: 10.731.548,30€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 7.962.598,24

2111
Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 2.679.087,53

3211
Τέλη  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού 89.862,53

ΣΥΝΟΛΟ 10.731.548,30

ii) Για  την  περίοδο  10ος –  12ος 2019 αναμένεται  να  εισπραχθεί  ποσό  ύψους: 

2.740.779,02€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 2.654.199,41

2111
Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 56.625,43

3211
Τέλη  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού 29.954,18

ΣΥΝΟΛΟ 2.740.779,02

iii) Κατά συνέπεια για το    οικονομικό     έτος 2019   το συνολικό ποσό των εσόδων   

αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των :   13.472.327,32€  
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2) Απολογιστικά στοιχεία δαπανών  

a) Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018  

i) Για το έτος 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία καθαριότητας ήταν 

ύψους: 9.509.463,98€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

10-6211

Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 
φωτισμό  οδών,  πλατειών  και 
κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας 278.908,91

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 8.773.500,53
20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 70.308,00
20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 386.746,54

ΣΥΝΟΛΟ 9.509.463,98

ii) Για  την  περίοδο  1ος –  9ος 2018 οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία 

καθαριότητας ήταν ύψους: 7.737.945,64€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

10-6211

Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 
φωτισμό  οδών,  πλατειών  και 
κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας 196.456,02

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 7.104.816,37
20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 70.308,00
20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 366.365,25

ΣΥΝΟΛΟ 7.737.945,64
b) Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019  

i) Για  την  περίοδο 1ος –  9ος 2019  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  υπηρεσία 

καθαριότητας ανήλθαν στο ύψος: 7.176.625,82€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ
10-6211 Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 

φωτισμό  οδών,  πλατειών  και 
182.292,38
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κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 6.201.959,12
20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 536.270,24
20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 256.104,08

ΣΥΝΟΛΟ 7.176.625,82

ii) Για την περίοδο 10ος – 12ος 2019 οι δαπάνες που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν 

την υπηρεσία καθαριότητας ανέρχονται στο ύψος: 3.681.718,52€

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

10-6211

Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 
φωτισμό  οδών,  πλατειών  και 
κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας 60.764,13

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 3.522.857,07
20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 48.407,12
20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 49.690,20

ΣΥΝΟΛΟ 3.681.718,52

iii) Κατά συνέπεια για το   οικονομικό έτος 2019   το συνολικό ποσό των δαπανών   

αναμένεται να ανέλθει στο ποσό των:   10.858.344,34€.  

3) Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020

a) Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020  

i) Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

251/2018  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  τα  τέλη  καθαριότητας  και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019 είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ
 1)    Για οικίες  0,9  €  το τ.μ.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
 2) Για οικίες,  εργοταξιακές παροχές 1,17  €  το τ.μ.  
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      Ενιαίες  χρεώσεις  και  για  τις  δύο  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ  ΕΝΟΤΗΤΕΣ  ΣΤΟΥΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

1)Για καταστήματα  και βιοτεχνικούς  χώρους  επιφάνειας μέχρι  και 100 τ.μ.  σε   1,87  €  
το τ.μ.  
Η χρέωση των τελών της κατηγορίας αυτής  διαμορφώνεται  με πλασματικό εμβαδόν.
2) Για καταστήματα  και βιοτεχνικούς – βιομηχανικούς χώρους  επιφάνειας  άνω των 100  
τ.μ. και έως 1000 τ.μ. σε  3,00 €  το τ.μ.  το χρόνο . 
3) Για καταστήματα  και βιοτεχνικούς – βιομηχανικούς χώρους  επιφάνειας άνω των 1000  
τ.μ. και έως 6000 τ.μ. σε 3,10 €  το τ.μ.  το χρόνο.
4) Για Σούπερ Μάρκετ, περίπτερα, Τράπεζες, ΔΕΚΟ (πλην αυτών που εξαιρούνται με ειδική  
διαταγή Νόμου), ΚΑΖΙΝΟ, αίθουσες και χώρους που προσφέρουν υπηρεσίες διοργάνωσης  
ψυχαγωγικών  εκδηλώσεων  π.χ  ΚΤΗΜΑΤΑ,  ΙΠΠΙΚΟΙ  ΟΜΙΛΟΙ  κλπ.  καθώς  και  
επιχειρήσεις υπερτοπικής χρήσεως σε 5,00 € το τ.μ.  το χρόνο, ανεξάρτητα τ.μ στεγασμένων  
χώρων.
5) Για τους άνω των 6.000  τ.μ.  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 σε  0,21€ ανά τ.μ.   
9)Για   τους    χώρους   τους  στερούμενους   ηλεκτρικού    τα  τέλη   καθαριότητος  
εισπράττονται  από το Δήμο  με βεβαιωτικούς καταλόγους . 
10)Βιοτεχνίες  -  Βιομηχανίες  , θέατρα  , κατασκηνώσεις  που λειτουργούν  εποχιακά  ,  
υποχρεούνται  στην καταβολή  Τελών  Καθαριότητας  και  Δημοτικού Φόρου αναλόγως  του  
χρόνου λειτουργίας των  , κατόπιν  υποβολής  σχετικής  δήλωσης  και με τις  ισχύουσες  
τιμές  της παρούσης  απόφασης. 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

      ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΜΗ Τ.Μ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΧΩΡΟΙ 

έως 100 τ.μ.               1,87 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΧΩΡΟΙ

άνω των 100 τ.μ 
και έως 1.000 τ.μ

              3,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  
ΧΩΡΟΙ

άνω των 1000 τ.μ 
και έως 6.000 τ.μ

              3,10 €

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ,  
ΔΕΚΟ(εκτος των εξαιρουμενων),  
ΚΑΖΙΝΟ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΧΩΡΟΙ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

               5,00 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ  άνω των 6.000 τ.μ.               1,86 €
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ΧΩΡΟΙ

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΜΗ Τ.Μ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
έως 100 τ.μ.               0,93 €
άνω των 100 τ.μ και έως 1.000 
τ.μ

              1,5 €

άνω των 1000 τ.μ και έως 6.000 
τ.μ

              1,55 €

άνω των 6.000 τ.μ               0,46 €

11) Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/21-2-2016 που αντικατέστησε την παρ.3 του  
άρθρου 202 του Ν.3463/2006 σύμφωνα  με το οποίο    δίνεται  η δυνατότητα  στα δημοτικά  
συμβούλια   να ασκήσουν  κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών   κοινωνικών ομάδων  όπως 
είναι   τα άτομα   με αναπηρία  , άποροι κ.λ.π.,  στις κατηγορίες μειώσεων-απαλλαγών από  
δημοτικά τέλη και φόρους ανήκουν πλέον οι τρίτεκνοι, οι μονογονεϊκές   οικογένειες και οι  
μακροχρόνια άνεργοι.

• Άποροι με φορολογητέο εισόδημα έως 6.000 € (μηδενικά τέλη)

• Ανάπηροι με αναπηρία άνω του 67% και φορολογητέο εισόδημα έως  
10.000 € (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 € και κύρια κατοικία  
έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Πολύτεκνοι  με  φορολογητέο  εισόδημα  άνω των 20.000  €  και  κύρια  
κατοικία έως 100τμ. (έκπτωση 50%)

• Τρίτεκνοι με φορολογητέο εισόδημα έως 10.000 € και κύρια κατοικία  
έως 100τμ. (μηδενικά τέλη)

• Τρίτεκνοι με κύρια κατοικία έως 100τμ. μείωση δημοτικών τελών 50% 

• Δύο σύζυγοι που είναι μακροχρόνια άνεργοι (μηδενικά τέλη)

• Μονογονεΐκές  οικογένειες  με  φορολογητέο  εισόδημα  έως  10.000  € 
μείωση δημοτικών τελών 50%

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 Δήμου 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 Δρυμού , όπως  και  
για τα οικήματα   του Ολυμπιακού  Χωριού  για τον ίδιο λόγο . 

9

ΑΔΑ: 9ΠΥΜΩΨ8-ΨΩΔ



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  Δ.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,  ΤρΔΠρ  Πειρ.  4047/91   ,  υπ’  αριθμ.   605/03-01-2007  
εγκύκλιο ΥΠΕΣΔΔΑ).
 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 .

ii) Το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των: 20.049.814,87 

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος  καθαριότητας  και  φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) 11.523.071,84

2111
Τακτικά  έσοδα  από  τέλη  καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 2.679.087,53

3211
Τέλη  καθαριότητας  και 
ηλεκτροφωτισμού 5.847.655,50

ΣΥΝΟΛΟ 20.049.814,87

Σημείωση: Το  ποσό  των  5.847.655,50€ που  αναγράφεται  στον  κωδικό 
εσόδων 3211 αφορά την πρόβλεψη εισπρακτέων υπολοίπων του έτους 2019 
του  Δήμου  Αχαρνών  από  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  και 
αντιστοιχίζεται με τον κωδικό δαπανών 20-8511 στο σκέλος των δαπανών.
Ο  κωδικός  δαπανών  20-8511  αφορά  την  πρόβλεψη  μη  είσπραξης  των 
εισπρακτέων  υπολοίπων  του  κωδικού  εσόδων  3211  και  υπολογίζεται  στο 
ποσό των 5.753.660,93€.
Συνεπώς  η  πραγματική  πρόβλεψη  είσπραξης  στον  κωδικό  εσόδων  3211 
ανέρχεται στο ποσό των 93.994,57€.

b) Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα Οικονομικού Έτους 2020  
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i) Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία εσόδων, 

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.

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

10-6211

Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για 
φωτισμό  οδών,  πλατειών  και 
κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας 295.000,00

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 12.536.611,54
20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 1.164.000,00
20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 6.146.160,93

ΣΥΝΟΛΟ 20.141.772,47

ii) Οι συνολικές δαπάνες για το έτος 2020 αναμένεται  να ανέλθουν στο ύψος: 

20.141.772,47€.

c) Συμπέρασμα για την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού για   

το Οικονομικό Έτος 2020

Συνεπώς,  οι  προβλεπόμενες  εισπράξεις  του  Δήμου  Αχαρνών,  για  το  οικονομικό  έτος 

2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 20.049.814,87€ ισοσκελίζουν (μέγιστη 

δυνατή απόκλιση 10%) με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται 

να ανέλθουν στο ύψος των 20.141.772,47€ καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της 

υπηρεσίας  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού, μη  δημιουργώντας  ανάγκη 

αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας.

Η  ανωτέρω  εισήγηση  της  υπηρεσίας  ενισχύεται  και  από  τον  υπολογισμό  των  τελών 

καθαριότητας λαμβάνοντας στοιχεία από την εφαρμογή του τέλους ακίνητης περιουσίας 

όπως φαίνεται και παρακάτω επομένως, εισηγούμαστε την διατήρηση των τιμών στα ίδια 

επίπεδα με πέρσι ως ακολούθως:
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ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΣΟΔΩΝ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΜ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΚΛΙΜΑΚ

Α

ΤΜ ΓΙΑ 
ΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟ 

ΔΤ

ΣΥΝΤΕΛ.
ΠΡΟΒΛΕ
ΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ

1 - 100
2.158.5

15,00 0,90
1.942.663

,50

> 101
1.738.4

14,00 1,00
1.738.414

,00

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
1 - 100

49.831,
00 1,17 58.302,27

> 101
555.608

,00 1,17
650.061,3

6

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 4.389.44
1,13

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΜ ΓΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙ
ΣΜΟ ΔΤ

ΣΥΝΤΕ
Λ.

ΠΡΟΒΛΕ
ΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

1 - 100
136.273,0

0 1,87
254.830,5

1

101 - 1000
1.255.240

,00 3,00
3.765.720

,00

1001 - 6000
1.287.621

,00 3,10
3.991.625

,10

> 6001
106.938,0

0 1,86
198.904,6

8
ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, ΔΕΚΟ, 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΛΠ
132.702,0

0 5,00
663.510,0

0

ΣΥΝΟΛΟ (Β)
8.874.59

0,29

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
(Α) + (Β) 13.264.031,42

Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.

Έπειτα  στον  λόγο  του  ο  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών,  Προγραμματισμού 
Πολιτικού Σχεδιασμού, Δημ. Αστυνομίας και Πολεοδομίας κ. Βρεττός Μιχάλης, αναφέρει 
τα εξής: «Η εισήγηση η οποία κατατίθεται μίας και δεν έχει ξαναέρθει στην Οικονομική 
Επιτροπή  παραμένει  ως  έχει  προσθέτοντας  στην  κατηγορία  Ευπαθών  Κοινωνικών 
Ομάδων όπως είναι τη μείωση 50% δημοτικών τελών για νέους 18-25 ετών και άνω 
των 50 ετών, όπου και οι δύο κατηγορίες είναι ΑΝΕΡΓΟΙ να έχουν μείωση 50% στα 
δημοτικά  τέλη»  και  ζητά  από  την  κ.  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να 
συμπεριλάβει στην διαδικασία της ψηφοφορίας τον Πρόεδρο της Κοινότητας Αχαρνών 
κ. Χριστοφορίδη Μιχαήλ ο οποίος με βάση τον νόμο έχει δικαίωμα ψήφου.

 Έπειτα τον λόγο λαμβάνει η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα 
η οποία αναφέρει τα εξής. Εμείς προτείνουμε στο Σώμα:
1. Τη κατάργηση όλων των δημοτικών τελών για  τα καταστήματα 
έως 100 τετραγωνικά και για τις οικίες και
2. Την  αύξηση  των  δημοτικών  τελών  40%  για  τις  μεγάλες 
επιχειρήσεις και ζητά την πρόταση αυτή να τεθεί σε ψηφοφορία.
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Στην  συνέχεια  τον  λόγo λαμβάνει  ο  κ.  Δήμαρχος  ο  oποίος  προτείνει  τις 
ακόλουθες  μειώσεις  που  αφορούν  τις  Δημοτικές  Ενότητες  Αχαρνών  και 
Θρακομακεδόνων και οι οποίες δε θέτουν σε κίνδυνο τη λειτουργικότητα του Δήμου: 
• Για οικίες μέχρι 100 τετραγωνικών, μείωση δημοτικών τελών 10%
• Για  όλες  τις  υπόλοιπες  οικίες  άνω  των  100  τετραγωνικών,  μείωση 
δημοτικών τελών 5%
• Για  επιχειρήσεις  που  δραστηριοποιούνται  στην  Πόλη  μας  έως  100 
τετραγωνικά, μείωση 10% 
• Για  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  άνω  των  100  τετραγωνικών  όπως 
περίπτερα, Δ.Ε.Κ.Ο., Τράπεζες κλπ, με μικρότερη μείωση της τάξης των 5%. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος του Δ.Σ. πρότεινε την λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψιν του, ύστερα από συζήτηση και 
έχοντας  υπόψη  τις  διατάξεις  του  άρθρου  65  του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ 
87/Τ.Α΄/07.06.2010),  όπως  τροποποιήθηκε  και  ισχύει,  την  πρόταση  του  κ. 
Δημάρχου και  τις  προτάσεις  όπως αυτές  κατατέθηκαν στο Σώμα,  καθώς και  την 
υπ΄αριθμ.  197/29-10-2019  απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κατόπιν 
ονομαστικής ψηφοφορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
1. Με 4 ψήφους υπέρ και 13 κατά δεν αποδέχεται της Πρόταση της 
Δημοτικού Συμβούλου κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτας όπως αυτή κατατέθηκε 
στο Σώμα.
2. Με ψήφους 16 υπέρ και 4 κατά

Α. Τον  καθορισμό των τελών καθαριότητας  και φωτισμού  έτους 2020 
για την  αντιμετώπιση  των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας 
και  φωτισμού   καθώς   και  άλλης  δαπάνης   από  πάγια   παρεχόμενες 
δημοτικές   υπηρεσίες    ανταποδοτικού   χαρακτήρα,  σύμφωνα με  την 
υπ΄αριθμ. 197/29-10-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και την 
προσθήκη  της  πρότασης  του  Αντιδημάρχου  Οικονομικών, 
Προγραμματισμού  Πολιτικού  Σχεδιασμού,  Δημ.  Αστυνομίας  και 
Πολεοδομίας  κ.  Βρεττού Μιχάλη,  η  οποία  έχει  ως  εξής:  «Tη μείωση 
50%  στα  δημοτικά  τέλη  για  ανέργους  νέους  18-25  ετών  και 
ανέργους άνω των 50 ετών.»

Β. Αποδέχεται την πρόταση του κ. Δημάρχου όπως αυτή κατατέθηκε στο Σώμα.

• Για οικίες μέχρι 100 τετραγωνικών, μείωση δημοτικών τελών 10%
• Για όλες τις υπόλοιπες οικίες άνω των 100 τετραγωνικών, μείωση 
δημοτικών τελών 5%
• Για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Πόλη μας έως 100 
τετραγωνικά, μείωση 10% 
• Για  υπόλοιπες  επιχειρήσεις  άνω  των  100  τετραγωνικών  όπως 
περίπτερα, Δ.Ε.Κ.Ο.,  Τράπεζες κλπ,  με μικρότερη μείωση της τάξης 
των 5%. 
Οι μειώσεις αφορούν τις περιοχές Αχαρνών και Θρακομακεδόνων.

Γ. Επισυνάπτονται πίνακες της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών οι οποίοι 
αναπροσαρμόστηκαν σύμφωνα με τις ανωτέρω εισηγήσεις και Προτάσεις 
και  αποτελούν  αναπόσπαστο  μέρος  της  απόφασης  Δημοτικού 
Συμβουλίου.
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ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

      ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΜΗ Τ.Μ ΑΝΑ ΕΤΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

έως 100 τ.μ. 1,68 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

άνω των 100 τ.μ 
και έως 1.000 τ.μ 2,85 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ

άνω των 1000 τ.μ 
και έως 6.000 τ.μ

2,95 €

ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, 
ΔΕΚΟ(εκτος των εξαιρουμενων), 
ΚΑΖΙΝΟ, ΑΙΘΟΥΣΕΣ & ΧΩΡΟΙ 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 4,75 €

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ 
ΧΩΡΟΙ άνω των 6.000 τ.μ. 1,77 €

ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΙΜΗ Τ.Μ ΑΝΑ ΕΤΟΣ

έως 100 τ.μ. 0,84 €

άνω των 100 τ.μ 
και έως 1.000 τ.μ

1,43 €

άνω των 1000 τ.μ 
και έως 6.000 τ.μ 1,47 €

άνω των 6.000 τ.μ 0,44 €
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΜ ΓΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΔΤ

ΣΥΝΤΕΛ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

ΟΙΚΙΑΚΑ
ΑΧΑΡΝΩΝ

1 - 100 2.158.515,00 0,81 1.748.397,15
> 101 1.738.414,00 0,95 1.651.493,30

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ
1 - 100 49.831,00 1,05 52.472,04
> 101 555.608,00 1,11 617.558,29

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 4.069.920,79

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
ΤΜ ΓΙΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΔΤ

ΣΥΝΤΕΛ. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ

ΑΧΑΡΝΩΝ 
& 

ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

1 - 100 136.273,00 1,68 229.347,46
101 - 1000 1.255.240,00 2,85 3.577.434,00

1001 - 6000 1.287.621,00 2,95 3.792.043,85
> 6001 106.938,00 1,77  

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, 
ΔΕΚΟ, 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΚΛΠ 132.702,00 4,75 630.334,50

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 8.229.159,80
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Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 9.794.611,06

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.679.087,53

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 5.847.655,50

ΣΥΝΟΛΟ 18.321.354,09

Αρχικός υπολογισμός ποσού ΚΑ Εσόδου 0311 11.523.071,84 (Α)

Έστω ότι το 30% του πληθυσμού πληροί τα κριτήρια για μείωση λόγω ανεργίας 30,00%

Δηλαδή ποσό 3.456.921,55 (Β)

Θα μειωθεί 50% 1.728.460,78 (Γ)

Επομένως το τελικό ποσό για τον ΚΑ 0311 (Α) - (Β) + (Γ) 9.794.611,06

Κ.Α.Ε. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ

10-
6211

Αντίτιμο  ηλεκτρικού  ρεύματος  για  φωτισμό  οδών,  πλατειών  και  κοινόχρηστων  χώρων  και  παραγωγικής 
διαδικασίας

295.000,00

20-6 Λειτουργικές δαπάνες χρήσης 10.808.150,76

20-7 Επενδυτικές δαπάνες χρήσης 1.164.000,00

20-8 Ανεξόφλητες υποχρεώσεις Π.Ο.Ε. 6.146.160,93

ΣΥΝΟΛΟ 18.413.311,69

Η μείωση των εσόδων ποσού 1.728.460,78 € μειώθηκε από τις λειτουργικές δαπάνες
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) = 12299080,59

Ως  προς  την  πρόταση  της  Δημοτικού  Συμβούλου  κ.  Αγγελοπούλου 
Παναγιώτας ψήφισαν  κατά  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Βρεττός  Μιχάλης, 
Ελευθεριάδης Στυλιανός, Κατσανδρή Χρηστίνα, Κοσμίδου Λουΐζα, Κωφός Δημήτριος, 
Ξαγοράρης  Νικόλαος,  Παυλίδου  Όλγα,  Πετάκος  Γεώργιος,  Ζαχαριάδη  Αγγελική, 
Σιδηρόπουλος  Γεώργιος,  Τοπαλίδης  Ευστάθιος,  Τσορπατσίδης  Μιχάλης  και  ο 
Πρόεδρος της Κοινότητας Αχαρνών κ. Χριστοφορίδης Μιχαήλ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δαμάσκος Νικόλαος, Μουκάνης Μαρίνος και Συρινίδης 
Θεόδωρος δήλωσαν παρών. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καμπόλης Οδυσσέας ψήφισε 
υπέρ  ως  προς  το  πρώτο  σκέλος  της  Πρότασης  της  Δημοτικής  Συμβούλου  κ. 
Αγγελοπούλου Παναγιώτας.

 Ως  προς  το  δεύτερο  σκέλος  της  απόφασης κατά  ψήφισαν  οι  Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Αγγελοπούλου Παναγιώτα, Κωφός Δημήτριος, Παυλίδου Όλγα και 
Τραβασάρος Αναστάσιος. 

Στην ψηφοφορία συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Αχαρνών 
κ. Χριστοφορίδης Μιχαήλ. 
 Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α: 260/2019. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΙΝΑ ΚΑΤΣΑΝΔΡΗ
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