
  

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 26ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 29ην του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 15112/23-10-2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα 

θέματα της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι: οι κ.κ. Μπονάτσος Χαράλαμπος και Χαροκόπος Παντελής.  

Τον απόντα κ. Μπονάτσο Χαράλαμπο, αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

κ. Παπαχρόνης Γεώργιος. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Παπαχρόνης Γεώργιος, Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-

Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου 

Ελένη. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ 10  Η.Δ 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό  

τελών καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων  

και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2021. 

 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 
 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζεται 

το τέλος καθαριότητος και φωτισμού για την αντιμετώπιση: 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών καθαριότητος, 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών φωτισμού, 

- κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κανονιστικό χαρακτήρα, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής βάσει του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 

παρ.1β του Ν.4735/2020, και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο που ορίζει το άρθρο 66 του Β. Δ/τος της 24/9-

20/10/1958, διαφορετικά είναι ανυπόστατη. Από 15/8/2011 η απόφαση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο. 

Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής του εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976, το άρθρο 5 του Ν. 1080/1980 και το άρθρο 

185 του Ν.4555/2018. 

Όπως προκύπτει σαφώς από την ως άνω διάταξη και έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων, το ως άνω τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ανταποδοτικό τέλος δεν είναι φόρος, διέπεται από 

την αρχή της αντιστοιχίας μεταξύ υποχρεώσεως και παροχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρχει αναλογία 

ανάμεσα στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και στο απαιτούμενο τέλος. Ασφαλώς η αναλογία αυτή δεν 

απαιτείται να εκφράζεται με απόλυτη λογιστική ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων και εξόδων) αλλά μιας κατά 

προσέγγιση αναλογικής σχέσεως υποκείμενης και στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων 

(ΣτΕ 3113/1980). 

Όσον αφορά τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη, η αναλογική αυτή σχέση (μεταξύ υποχρεώσεως και παροχής) 

πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που συνοδεύουν την σχετική κανονιστική πράξη (δηλαδή την απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τους). Πάντως η διαπίστωση της υπάρξεως αναλογίας μεταξύ υποχρεώσεως 

και παροχής γίνεται μέσα από την εξέταση του συνολικού κόστους παραγωγής της παρεχόμενης υπηρεσίας και υπό 

το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

Επιπροσθέτως, η διαμόρφωση των συντελεστών του τέλους καθαρότητας λαμβάνει υπ’ όψιν ότι η ποιότητα και 

συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαφέρει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ανά κοινότητα, αναλόγως 

τις πληθυσμιακές και γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε μία από αυτές (ΣτΕ 2185/2012, Νόμος). 

Συνεπώς είναι θεμιτή η διαφοροποίηση των συντελεστών σε κάθε Κοινότητα με τον καθορισμό διαφορετικών 

συντελεστών για διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, η επιβαλλόμενη δε από το νόμο διαφορά μεταξύ υψηλότερου 

και χαμηλότερου συντελεστή θα πρέπει να κρίνεται μεταξύ των συντελεστών που ισχύουν εντός των ορίων της ίδιας 

δημοτικής ενότητας.  
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       Οι δαπάνες που πρόκειται να αντιμετωπιστούν από το Δήμο προκειμένου για την παροχή των 

συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών προς τους δημότες και που για την αντιμετώπισή τους επιβάλλεται το 

συγκεκριμένο ανταποδοτικό τέλος, είναι οι ακόλουθες: 

1. Oλες οι δαπάνες για τις υπηρεσίες καθαριότητος και φωτισμού (ενδεικτικώς: μισθοδοσία προσωπικού, 

εργοδοτικές εισφορές, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος και 

φωτισμού, συντηρήσεις και επισκευές των οχημάτων, παροχές σε είδος, συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, 

ασφάλιστρα οχημάτων και γενικά των κινητών και ακινήτων που ανήκουν στις υπηρεσίες καθαριότητας). 

2. Η ετήσια εισφορά του Δήμου προς τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ).  

3. Τα δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη του τέλους. Τα δικαιώματα αυτά ανέρχονται σε 2% επί του ποσού 

που εισπράττεται και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 

4. Οι δαπάνες παρελθόντων ετών. 

5. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων. 

 

Στην απόφαση επιβολής των τελών, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 46735/2020  Κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3170/1-8-2020, τεύχος Β’, για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021, oι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που 

αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό 2021 θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος 

παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 

2020. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 

ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2020, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην 

απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2021, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να 

συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.       

Στο πλαίσιο αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2019, 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 

Π/Υ 2021, 

- την εκτέλεση του Π/Υ 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο, 

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία υπολογίζεται με βάση τη 

χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2019. 

 

          Σας θέτω υπόψη τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων κι εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2021 

στον οποίο καταχωρούνται όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία εσόδων και  δαπανών  από ανταποδοτικά 

τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2021: 
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Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως πλέον ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και γενικών 

χρήσεων μας είναι γνωστός επακριβώς μέσω της πλατφόρμας της ΔΕΔΔΗΕ και των διορθώσεων που έκαναν οι 

δημότες σε αυτή σύμφωνα με το νόμο. Βάσει λοιπόν αυτών των στοιχείων διαμορφώσαμε τον αριθμό των 

τετραγωνικών μέτρων ανά κατηγορία και Κοινότητα, επιφέροντας τον σχετικό ορθολογισμό στον υπολογισμό των 

τελών. 

Όσον αφορά την διαμόρφωση των συντελεστών ελήφθησαν υπ’ όψιν τα εξής: 

1. Η συνολική κατάσταση των δημόσιων οικονομικών και κυρίως η ύφεση 15,3% για το 2020 λόγω της 

στασιμότητας της οικονομίας από τα μέτρα για τον κορονοϊό. Αυτή προβλέπεται πως θα επηρεάσει και τα 

οικονομικά των ΟΤΑ το 2021 με δυσμενείς επιπτώσεις στα έσοδα. 

2. Η γενικότερη ανασφάλεια λόγω της πανδημίας, που δημιουργεί συνθήκες πρωτόγνωρες για τα νοικοκυριά. 

3. Η μείωση κατά 10% των τελών την περασμένη χρονιά έκανε πιο ορθολογική τη διαχείριση των 

ανταποδοτικών για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό. Έτσι ο προϋπολογισμός του 2020 κλείνει με 

ένα λογικό πλεόνασμα της τάξης των 305.042,09 €.   

ΕΞΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2019 

έως 31/8/2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Πρόβλεψη 

δαπανών από 

1/9/2020 έως 

31/12/2020

Εκτίμηση 

συνολικών 

δαπανών 

έτους 2020

Π/Υ                        

για το έτος 

2021

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.897.530,61 1.721.092,61 2.114.951,95 1.545.872,57 3.660.824,52 3.158.463,48

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 14.991,60 0,00 10.368,82 16.420,00 26.788,82 10.000,00

62 Παροχές τρίτων 833.991,35 551.051,96 597.541,61 307.579,66 905.121,27 1.350.692,23

63 Φόροι - Τέλη 15.608,41 2.500,00 3.964,00 14.036,00 18.000,00 35.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 41.909,60 41.016,80 30.000,00 5.000,00 35.000,00 43.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 300.482,35 191.826,36 147.674,39 161.830,01 309.504,40 465.300,00

20.6721.0001

Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 649.801,88 272.418,38 467.418,82 287.348,18 754.767,00 737.524,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (6) 4.754.315,80 2.779.906,11 3.371.919,59 2.338.086,42 5.710.006,01 5.799.980,50

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 391.238,78 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 422.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7) 391.238,78 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 422.100,00

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων 298.427,89 289.307,69 239.901,46 856,84 240.758,30 242.100,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους 0,00 0,00 0,00 316.342,32 316.342,32 305.050,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (8) 298.427,89 289.307,69 239.901,46 317.199,16 557.100,62 547.150,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ 6+7+8) 5.443.982,47 3.069.213,80 3.611.821,05 2.748.285,58 6.360.106,63 6.769.230,91

00.6121.0001

Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 

(άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 

248 ΚΔΚ) 20.520,00 13.680,00 13.680,00 6.840,00 20.520,00 20.520,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 190.013,92 140.887,12 141.097,40 81.402,60 222.500,00 222.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 210.533,92 154.567,12 154.777,40 88.242,60 243.020,00 243.020,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.654.516,39 3.223.780,92 3.766.598,45 2.836.528,18 6.603.126,63 7.012.250,91

ΕΣΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2019 

έως 31/8/2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Πρόβλεψη 

εισπράξεων 

από 1/9/2020 

έως 

31/12/2020

Εκτίμηση 

συνολικών 

εισπράξεων 

έτους 2020

Π/Υ                        

για το έτος 

2021

Έσοδα βάσει καθορισθέντων συντελεστών 

τελών (Κ.Α. 0311) 6.051.150,91 3.965.319,49 3.949.954,72 1.985.556,13 5.935.510,85 6.281.880,57

Έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαρ. & 

ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 2111) 233.293,20 173.354,66 9.209,86 0,00 9.209,86 110.000,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαρ. και 

ηλεκτροφ. (Κ.Α. 3211) 10.277,84 7.298,27 6.900,13 316.342,32 323.242,45 315.328,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.294.721,95 4.145.972,42 3.966.064,71 2.301.898,45 6.267.963,16 6.707.208,82

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 

μεταφερόμενο στη νέα 640.205,56 305.042,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.294.721,95 4.145.972,42 3.966.064,71 2.301.898,45 6.908.168,72 7.012.250,91

Πλεόνασμα προηγούμενου έτους 640.205,56 305.042,09 0,00
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4. Με την δήλωση από τους δημότες των παραπάνω τετραγωνικών μέτρων στην πλατφόρμα της ΔΕΔΔΗΕ 

διαπιστώνεται μια αύξηση των τετραγωνικών μέτρων, κυρίως στους στεγασμένους και μη στεγασμένους 

χώρους του Ψυχικού. Αυτή πρέπει να εξισορροπηθεί διότι το κόστος αποκομιδής απορριμμάτων που 

παράγονται από τους παραπάνω χώρους δεν αυξάνεται. Για να υπάρξει ένας ισοσκελισμός εξόδου και 

δαπάνης μειώνονται κατά τι οι συντελεστές, όπως φαίνεται στον σχετικό πίνακα παρακάτω. 

Γι’ αυτούς τους λόγους προτείνουμε για το 2021 να παραμείνουν οι ίδιοι συντελεστές εκτός της περίπτωσης 4 

παραπάνω. 

 

Α. Καθορισμός Ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών. 

Κατόπιν των ανωτέρω οι προτεινόμενοι συντελεστές ανά Κοινότητα για το 2021 είναι οι ακόλουθοι: 

1.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές για το έτος 2021 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι οικιών γενικά: 1,67 ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ ανά 

τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικία, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, κλπ με επιφάνειες 

μέχρι 6.000 τ.μ : 7,13 € ανά τ.μ.  

   Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικία, της ανωτέρω περιπτώσεως Α, αλλά επιφάνειας μεγαλύτερης των 

6.000 τ.μ  για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 τ.μ.: 4,28 € ανά τ.μ.   

4. Mη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο εξαρτημένοι       

από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 τ.μ : σε 4,29€ ανά τ.μ.  

 5.  Μη στεγασμένοι χώροι κ.λ.π. της προηγούμενης 4ης περίπτωσης αλλά επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ. 

για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 τ.μ.:  1,28€ ανά τ.μ.  

 

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

 

1.   Κατοικίες:  1.075.725 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.796.460,75 € 

2.   Α) Ακίνητα γενικής χρήσης επιφάνειας μέχρι 6.000 τ.μ: 

                                                                            31.697 τ.μ. Χ 7,13 € = 225.999.61 €  
 

      Β) Ακίνητα γενικής χρήσης επιφάνειας πέραν των 6.000 τ.μ: 

                                                                            80.060 τ.μ. Χ 4,28 € = 342.656,80 €  
 

 3. Ακάλυπτοι χώροι μέχρι  6.000 τ.μ :                     24.417 τ.μ. Χ  4,29 € = 104.748,93 € 

                                                                                             
 4. Ακάλυπτοι χώροι πέραν των 6.000 τ.μ :              195.900 τ.μ Χ  1,28 €  = 250.752,00 €   

                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ :  2.720.618,09 € 

  2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

     Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2021 κατά κατηγορία είναι οι 
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ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,22 € ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,22€ 

ανά τ.μ.(N. 4555/18 άρθρο 185). 

3. Γενικής χρήσης :  5,56€ ανά τ.μ.  

4. Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι: 6,11€  ανά τ.μ.   

      Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη  καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

             1.   Κατοικίες                               742.369 τ.μ. Χ  1,22 €  = 905.690,18 €  

2.   Γενικής χρήσης Α’                            95.839 τ.μ. Χ  6,11 €  =  585.576,29 € 

3. Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β’        117.467 τ.μ. Χ  5,56 €  = 653.116,52 € 

4. Μη στεγασμένοι χώροι                       5.750 τ.μ. Χ  6,11 €  =   35.132,50 € 

 

   

                                                                               ΣΥΝΟΛΟ :   2.179.515,49 € 

  

        3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 κατά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67€ ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι διαφόρων χρήσεων: 5,70€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Κατοικίες                                     775.677 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.295.380,59 €   

2. Από λοιπούς χώρους                       15.152 τ.μ. Χ 5,70 € =      86.366,40 € 

                                                                        ΣΥΝΟΛΟ :     1.381.746,99 €  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.720.618,09 +2.179.515,49+1.381.746,99=6.281.880,57 € 

 

        Με βάση τα ανωτέρω για τις τρεις (3) Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να εισπραχθούν 

από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό των 6.281.880,57 € . 

        Στα ανωτέρω έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2111 και 3211 οι οποίοι αφορούν έσοδα από 

παλαιές οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2021 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν από 

εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 110.000,00€ και 315.328,25€ ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού 

ποσού 425.328,25€. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2021, υπολογίστηκε, επίσης βάση των 

οδηγιών της υπ’ αριθμ. 46735/2020 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που 
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δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3170/1-8-2020, τεύχος Β’ και η πρόβλεψη μη είσπραξης Κ.Α 85 ποσού 305.050,41€. 

        Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2019 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2020 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 

πλεόνασμα χρήσης 2019 ποσού 640.205,56€, το οποίο εκτιμούμε ότι έως 31-12-2020 θα διαμορφωθεί σε 

305.042,09€ που προήλθε κυρίως από μη πραγματοποιηθείσες προμήθειες παγίων οι οποίες έχουν 

προγραμματιστεί το έτος 2021. 

        Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού 

για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 7.012.250,91 €: 

6.281.880,57+ 110.000,00+ 315.328,25 + 305.042,09 =  7.012.250,91 € 

 

Β. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από 

αυτά για  τις ευπαθείς κοινωνικά  ομάδες,  όπως  τους  απόρους, τα  άτομα  με  αναπηρίες και πολύτεκνους, τους 

τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.  

          Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε από 

το  άρθρο 13 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016), ορίζονται τα εξής:  

«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 άνεργους, όπως 

η ιδιότητά των ανωτέρω οριοθετείται  αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».  

          Στην παρούσα δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την ανωτέρω διάταξη του κώδικα,  

β) τη συνολική μείωση του εισοδήματος των πολιτών και τη συνεπεία αυτής αδυναμία πολλών συνδημοτών μας να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους  και  

γ) την  εκπεφρασμένη βούληση του Δήμου να επιδείξει τη συμπαράστασή του στις ευπαθείς αυτές ομάδες του 

πληθυσμού,  

κρίνεται  σκόπιμο να  ληφθεί μέριμνα για κάποιες κατηγορίες κατά τεκμήριο ασθενέστερων οικονομικά πολιτών που 

πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως οι άποροι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι.  

          Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, 

για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες του 

Δήμου μας. Η εν λόγω μείωση των δημοτικών τελών στόχο έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικά 

δημοτών, που έχουν την περίοδο αυτή μεγαλύτερη ανάγκη, με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να βοηθηθούν στην 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

          Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται όπως οριοθετείται αντίστοιχα με βάση την κείμενη 

νομοθεσία.  

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973.  
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Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε  

προστατευόμενο μέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

2. Για  την  απόδειξη  της ιδιότητας  του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

 

α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

50.000,00 ευρώ.  

Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (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.  

β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

40.000,00 ευρώ. «Τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

παραπάνω άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/2006», το οποίο ορίζει  ότι:  «…Ο  γονέας χωρίς  σύζυγο,  ο οποίος  έχει τη  

γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων  του  και  είναι  μόνος  υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει  τρία  τέκνα  από  τον  ίδιο  ή  διαφορετικούς  γάμους   ή  νομιμοποιηθέντα   ή  νομίμως 

αναγνωρισθέντα  ή  υιοθετημένα  ή εκτός  γάμου γεννηθέντα, τα  οποία  είναι άγαμα και δεν έχουν  συμπληρώσει  

το  εικοστό  τρίτο   (23ο)  έτος  της  ηλικίας  τους  ή  σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές  

πανεπιστημιακής και τεχνολογικής  εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της ημεδαπής  ή της 

αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει  το  εικοστό  πέμπτο  

(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε  αναπηρία σε ποσοστό 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας ..» 

γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 20.000,00 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.  

 

3.  Για  την απόδειξη  της  ιδιότητας του  αναπήρου  Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),  

στην  οποία  να  προσδιορίζεται η αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.  

Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα είναι το 

επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας.  

Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της 

κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής  

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.  

 

Γ. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 

        Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων διατηρείται σε πενήντα πέντε λεπτά (0,55) του ευρώ ανά τ.μ. για κάθε 
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φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες (Φιλοθέης, 

Ψυχικού και Νέου Ψυχικού), ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων χώρων διατηρείται σε 0,30 € ανά 

τ.μ. Από τον συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ανέρχεται σε 0,55 € ανά τ.μ. στεγασμένων 

χώρων , το ποσό των 0,15 € ανά τ.μ., καθώς και από το συντελεστή φόρου που αφορά στους μη στεγασμένους 

χώρους, ήτοι 0,30 € ανά τ.μ., το ποσό των 0,10 € ανά τ.μ., θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των 

λειτουργικών δαπανών των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990).  

 

Δ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας προτείνεται να παραμείνει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις 

(3) Κοινότητες (Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ΄ του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 40 

παρ. 1β του Ν.4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β. Δ/τος της 24/9-20/10/1958, 

7. Τις διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976, του άρθρου 5 του Ν. 1080/1980 και του 

άρθρου 185 του Ν.4555/2018, 

8. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε από 

το  άρθρο 13 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016), 

9. Την υπ’ αριθμ. 46735/2020 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3170/1-8-2020 τεύχος Β’), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επιβάλει τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 

2021, ως ακολούθως: 

1.  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές για το έτος 2021 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι οικιών γενικά : 1,67 ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 

1,67€ ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικία, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, κλπ με 

επιφάνειες μέχρι 6.000 τ.μ : 7,13 € ανά τ.μ.  
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Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικία, της ανωτέρω περιπτώσεως Α, αλλά επιφάνειας    

μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ  για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 τ.μ.: 4,28 € ανά τ.μ.   

4. Mη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο 

εξαρτημένοι από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 

τ.μ.: σε 4,29€ ανά τ.μ.  

5. Μη στεγασμένοι χώροι κ.λ.π. της προηγούμενης 4ης περίπτωσης αλλά επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 

τ.μ. για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 τ.μ.: 1,28€ ανά τ.μ.  

 

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

1.   Κατοικίες:  1.075.725 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.796.460,75 € 

2.   Α) Ακίνητα γενικής χρήσης επιφάνειας μέχρι 6.000 τ.μ: 

                                                                            31.697 τ.μ. Χ 7,13 € = 225.999.61 €  

 
      Β) Ακίνητα γενικής χρήσης επιφάνειας πέραν των 6.000 τ.μ: 

                                                                            80.060 τ.μ. Χ 4,28 € = 342.656,80 €  

 
 3. Ακάλυπτοι χώροι μέχρι  6.000 τ.μ :                     24.417 τ.μ. Χ  4,29 € = 104.748,93 € 

                                                                                             

 4. Ακάλυπτοι χώροι πέραν των 6.000 τ.μ :              195.900 τ.μ Χ  1,28 €  = 250.752,00 €   

                                                                         

                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ :  2.720.618,09 € 

 

  2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ  

     Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2021 κατά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,22 € ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,22€ 

ανά τ.μ.(N. 4555/18 άρθρο 185). 

3. Γενικής χρήσης :  5,56€ ανά τ.μ.  

4. Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι: 6,11€  ανά τ.μ.   

      Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη  καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

             1.   Κατοικίες                               742.369 τ.μ. Χ  1,22 €  = 905.690,18 €  

2.   Γενικής χρήσης Α’                            95.839 τ.μ. Χ  6,11 €  = 585.576,29 € 

3. Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β’        117.467 τ.μ. Χ  5,56 €  = 653.116,52 € 

4. Μη στεγασμένοι χώροι                       5.750 τ.μ. Χ  6,11 €  =   35.132,50 € 

 

                                                                         ΣΥΝΟΛΟ :   2.179.515,49 € 

         3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 κατά κατηγορία είναι οι 
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ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67€ ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι διαφόρων χρήσεων: 5,70€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Κατοικίες                                     775.677 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.295.380,59 €   

2. Από λοιπούς χώρους                       15.152 τ.μ. Χ 5,70 € =      86.366,40 € 

                                                                              ΣΥΝΟΛΟ :     1.381.746,99 €  

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.720.618,09 +2.179.515,49+1.381.746,99=6.281.880,57 € 
 

        Με βάση τα ανωτέρω, για τις τρεις (3) Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να εισπραχθούν 

από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 ανέρχεται στο ποσό των 6.281.880,57 €. 

        Στα ανωτέρω έσοδα θα συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2111 και 3211 οι οποίοι αφορούν έσοδα από παλαιές 

οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2021 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν από 

εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 110.000,00€ και 315.328,25€ ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού 

ποσού 425.328,25€. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2021, υπολογίστηκε, επίσης βάση των 

οδηγιών της υπ’ αριθμ. 46735/2020 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3170/1-8-2020 τεύχος Β’  και η πρόβλεψη μη είσπραξης Κ.Α 85 ποσού 305.050,41€ 

        Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2019 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2020 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 

πλεόνασμα χρήσης 2019 ποσού 640.205,56€, το οποίο εκτιμούμε ότι έως 31-12-2020 θα διαμορφωθεί σε 

305.042,09€ που προήλθε κυρίως από μη πραγματοποιηθείσες προμήθειες παγίων οι οποίες έχουν 

προγραμματιστεί το έτος 2021.  

        Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού 

για το έτος 2021 ανέρχεται στο ποσό των 7.012.250,91 €: 

6.281.880,57+ 110.000,00+ 315.328,25 + 305.042,09 =  7.012.250,91 € 

 
Β. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από 

αυτά για  τις ευπαθείς κοινωνικά  ομάδες,  όπως  τους  απόρους, τα  άτομα  με  αναπηρίες και πολύτεκνους, τους 

τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.  

          Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε από 

το  άρθρο 13 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016), ορίζονται τα εξής:  
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«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 άνεργους, όπως 

η ιδιότητά των ανωτέρω  οριοθετείται  αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία».  

          Στην παρούσα δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη:  

α) την ανωτέρω διάταξη του κώδικα,  

β) τη συνολική μείωση του εισοδήματος των πολιτών και τη συνεπεία αυτής αδυναμία πολλών συνδημοτών μας να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους  και  

γ) την  εκπεφρασμένη  βούληση του  Δήμου  να επιδείξει τη συμπαράστασή του στις ευπαθείς αυτές ομάδες του 

πληθυσμού,  

κρίνεται  σκόπιμο να  ληφθεί μέριμνα  για  κάποιες  κατηγορίες  κατά τεκμήριο ασθενέστερων οικονομικά πολιτών 

που πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως οι άποροι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι.  

          Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, 

για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες του 

Δήμου μας. Η εν λόγω μείωση των δημοτικών τελών στόχο έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικά 

δημοτών, που έχουν την περίοδο αυτή μεγαλύτερη ανάγκη, με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να βοηθηθούν στην 

αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

          Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται όπως οριοθετείται αντίστοιχα με βάση την κείμενη 

νομοθεσία.  

 

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973.  

Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

Άποροι νοούνται όσοι έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20% για κάθε  

προστατευόμενο  μέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου  πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης του  Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

 

α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

50.000,00 ευρώ.  

Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (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.  

β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

40.000,00 ευρώ. «Τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

παραπάνω άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/2006», το οποίο ορίζει  ότι:  «…Ο  γονέας χωρίς  σύζυγο,  ο οποίος  έχει τη  

γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων  του  και  είναι  μόνος  υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει  τρία  τέκνα  από  τον  ίδιο  ή  διαφορετικούς  γάμους   ή  νομιμοποιηθέντα   ή  νομίμως 

αναγνωρισθέντα  ή  υιοθετημένα  ή εκτός  γάμου γεννηθέντα, τα  οποία  είναι άγαμα και δεν έχουν  συμπληρώσει  
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το  εικοστό  τρίτο   (23ο)  έτος  της  ηλικίας  τους  ή  σπουδάζουν   σε αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές  

πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής  εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της ημεδαπής  ή της 

αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει  το  εικοστό  πέμπτο  

(25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε  αναπηρία σε ποσοστό 

εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας ..» 

γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μέχρι 20.000,00 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.  

 

3.  Για  την απόδειξη  της  ιδιότητας του  αναπήρου  Απόφαση  Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.),  

στην  οποία  να  προσδιορίζεται η  αναπηρία καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.  

Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα είναι το 

επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας.  

Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, με απόφαση σε ισχύ του 

Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).  

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.  

 

Γ. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 

        Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων διατηρείται σε πενήντα πέντε λεπτά (0,55) του ευρώ ανά τ.μ. για κάθε 

φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Κοινότητες (Φιλοθέης, Ψυχικού και 

Νέου Ψυχικού), ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων χώρων διατηρείται σε 0,30 € ανά τ.μ. Από τον 

συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ανέρχεται σε 0,55 € ανά τ.μ. στεγασμένων χώρων, το ποσό 

των 0,15 € ανά τ.μ., καθώς και από το συντελεστή φόρου που αφορά στους μη στεγασμένους χώρους, ήτοι 0,30 € 

ανά τ.μ., το ποσό των 0,10 €  ανά τ.μ., θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990).  

 

 
Γ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας παραμένει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές 

Κοινότητες (Φιλοθέης , Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 
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Παραπέμπεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 310/2020 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 26ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

29ην Οκτωβρίου 2020 

Ψυχικό, 29-10-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Ξυριδάκης Παντελής 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΕΞΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2019 

έως 31/8/2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Πρόβλεψη 

δαπανών από 

1/9/2020 έως 

31/12/2020

Εκτίμηση 

συνολικών 

δαπανών 

έτους 2020

Π/Υ                        

για το έτος 

2021

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.897.530,61 1.721.092,61 2.114.951,95 1.545.872,57 3.660.824,52 3.158.463,48

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 14.991,60 0,00 10.368,82 16.420,00 26.788,82 10.000,00

62 Παροχές τρίτων 833.991,35 551.051,96 597.541,61 307.579,66 905.121,27 1.350.692,23

63 Φόροι - Τέλη 15.608,41 2.500,00 3.964,00 14.036,00 18.000,00 35.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 41.909,60 41.016,80 30.000,00 5.000,00 35.000,00 43.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 300.482,35 191.826,36 147.674,39 161.830,01 309.504,40 465.300,00

20.6721.0001

Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 649.801,88 272.418,38 467.418,82 287.348,18 754.767,00 737.524,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (6) 4.754.315,80 2.779.906,11 3.371.919,59 2.338.086,42 5.710.006,01 5.799.980,50

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 391.238,78 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 422.100,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7) 391.238,78 0,00 0,00 93.000,00 93.000,00 422.100,00

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
81 Πληρωμές υποχρεώσεων 298.427,89 289.307,69 239.901,46 856,84 240.758,30 242.100,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους 0,00 0,00 0,00 316.342,32 316.342,32 305.050,41

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (8) 298.427,89 289.307,69 239.901,46 317.199,16 557.100,62 547.150,41

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ 6+7+8) 5.443.982,47 3.069.213,80 3.611.821,05 2.748.285,58 6.360.106,63 6.769.230,91

00.6121.0001

Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 

(άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 

248 ΚΔΚ) 20.520,00 13.680,00 13.680,00 6.840,00 20.520,00 20.520,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 190.013,92 140.887,12 141.097,40 81.402,60 222.500,00 222.500,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 210.533,92 154.567,12 154.777,40 88.242,60 243.020,00 243.020,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.654.516,39 3.223.780,92 3.766.598,45 2.836.528,18 6.603.126,63 7.012.250,91

ΕΣΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2019 

έως 31/8/2019

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Πρόβλεψη 

εισπράξεων 

από 1/9/2020 

έως 

31/12/2020

Εκτίμηση 

συνολικών 

εισπράξεων 

έτους 2020

Π/Υ                        

για το έτος 

2021

Έσοδα βάσει καθορισθέντων συντελεστών 

τελών (Κ.Α. 0311) 6.051.150,91 3.965.319,49 3.949.954,72 1.985.556,13 5.935.510,85 6.281.880,57

Έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαρ. & 

ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 2111) 233.293,20 173.354,66 9.209,86 0,00 9.209,86 110.000,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαρ. και 

ηλεκτροφ. (Κ.Α. 3211) 10.277,84 7.298,27 6.900,13 316.342,32 323.242,45 315.328,25

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.294.721,95 4.145.972,42 3.966.064,71 2.301.898,45 6.267.963,16 6.707.208,82

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 

μεταφερόμενο στη νέα 640.205,56 305.042,09

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.294.721,95 4.145.972,42 3.966.064,71 2.301.898,45 6.908.168,72 7.012.250,91

Πλεόνασμα προηγούμενου έτους 640.205,56 305.042,09 0,00

ΑΔΑ: Ψ9ΧΙΩΗ8-60Ν
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