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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΑΦΑΩΑ 

ΔΗΜΟ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Κ Ο   Τ Μ Β Ο Τ Λ Ι Ο  

  

           [ορθή επανάληψη] 

                        

                        ΑΡΙΘ. ΑΠΟΥ. 138/2020 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 23/2020  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης 

του Δημοτικού υμβουλίου Δυτικής Αχαΐας 

 

ΘΕΜΑ:  «υζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη: α) των 

Σελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και 

β) του Δημοτικού Υόρου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2021 ¨.» 

 

την Κάτω Αχαΐα, σήμερα την ενάτη (9η ) του μηνός Νοεμβρίου (11ου) του έτους 

2020, ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 19.00΄ το Δημοτικό υμβούλιο του Δήμου Δυτικής 

Αχαΐας, συνήλθε σε τακτική μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, ύστερα από την αριθ. 

πρωτ. 10129/4-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου κ. Παναγιώτη Ανδ. Κουνάβη, 

και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις  του άρθρου 67,  του ν. 

3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 

¨ΚΛΕΙΘΕΝΗ¨, τις διατάξεις των από 11/03/2020 (ΥΕΚ Α' 55/11-03-2020) και 

30/03/2020, (ΥΕΚA΄ 75/30.03.2020) Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης 

περιορισμού της διάδοσής του» και τις υπ’ αριθμ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 

9ΛΠΤ46ΜΛ6-1ΑΔ), 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΠΣ46ΜΛ6-50Υ) και 33282/29-05-

2020 (ΑΔΑ: Χ3ΦΝ46ΜΣΛ6-ΑΧ7) εγκυκλίους του Τπουργείου Εσωτερικών, και την 

ΚΤΑ :Αριθμ. Δ1 α/Γ.Π.οικ. 62421(ΥΕΚ 4385/Β/5-10-2020) , για τη συζήτηση και λήψη 

αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα 

είκοσι επτά  (27) μέλη του Δημοτικού υμβουλίου δήλωσαν  παρόντα και τα δεκαεννέα  

(19) μέλη:  

Παρόντες Απόντες 

  

1. Κουνάβης Παναγιώτης του Ανδρέα 

(πρόεδρος)                  

2. Ορλώφ Κυριάκος του Ιωάννη 

3. Μπουχέλος Ανδρέας του Δημητρίου 

4. Σαπεινός Κωνσταντίνος του Νικολάου                               

5. Καμπέρος Ηλίας του Φρήστου 

6. Μάλλιαρης Γρηγόριος του Βασιλείου 

7. Γκοτσόπουλος Βασίλειος του Αριστείδη 

8. ταυρογιαννόπουλος πυρίδωνα του 

Γεωργίου 

9. Παλαιολόγος Κωνσταντίνος του 

Γεωργίου 

10. Βερρόπουλος Αναστάσιος του Άγγελου 

11. Καραντζάς Άγγελος του Βασιλείου 

1. Παναγιωτοπούλου Πηνελόπη 

του Αργυρίου 

2. Πουλίδας Αθανάσιος του 

Νικολάου  

3. Οικονομόπουλος Ηλίας του 

Ανδρέα 

4. Ραυτακόπουλος Αθανάσιος του 

Παναγιώτη 

5. Μαυρόγιαννης Διονύσιος του 

Παναγιώτη 

6. ταθόπουλος Ανδρέας του 

Κωνσταντίνου  

7. Δημόπουλος πυρίδωνας του 

Ιωάννη  
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12. Νικολάου Φρήστος του Γεωργίου 

13. Λιάκος Υίλιππος του Άγγελου 

14. Μπαχράς Ξενοφώντα του Ιωάννη  

15. Σραχάνης πυρίδωνας του Ανδρέα 

16. Ορδίτης Αλέξιος του πυρίδωνος  

17. τεργιόπουλος Άγγελος του 

Κωνσταντίνου 

18. Ανδρικόπουλος Γεώργιος του Φρήστου  

19. Θανόπουλος Αλέξιος του Δημητρίου 

8. Οικονομόπουλος  Νικόλαος του 

Γεωργίου  

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν νομίμως ) 

 

 

τη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι πρόεδροι των υμβουλίων των Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν οι κάτωθι: 

 

1. Μπεζεριάνου Γεωρ. Ελένη Αλισσού  

2. Βαβαρούτα  Νικ. Διονύσιο Ριόλου 

3. αββόπουλο Πέτρ. Βασίλειο Φαϊκαλίου 

4. ταθόπουλο Βασ. Ανδρέα Υλόκα 

 

τη συνεδρίασε δήλωσε παρών ο δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας πυρίδων Νικ. Μυλωνάς, 

ο οποίος κλήθηκε σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει. 

τη συνεδρίαση συμμετείχε επίσης, η υπάλληλος του Δήμου οφία Δημ. Κούφη 

για την τήρηση των πρακτικών. 

 Διευκρινήσεις :  

1. Εκτός Ημερήσιας Διάταξης συζητήθηκαν δύο (2) θέματα με ομόφωνη απόφαση των 

μελών του Δημοτικού υμβουλίου. 

2. Προσήλθαν μετά τις παρουσίες οι Δ.. Πουλίδας Αθανάσιος και Ραυτακόπουλος 

Αθανάσιος. 

3. Αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 3ου  θέματος  οι δ.σ. κ. τεργιόπουλος Άγγελος 

και Ανδρικόπουλος Γεώργιος.  

 

την συνέχεια ο πρόεδρος του Δημοτικού υμβουλίου Παναγιώτης Ανδ. Κουνάβης, έθεσε 

υπόψη στα μέλη του Δημοτικού συμβουλίου το δεύτερο  (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης  

περί: «υζήτησης και λήψης απόφασης σχετικά με την Αναπροσαρμογή ή μη: α) των 

Σελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και β) του 

Δημοτικού Υόρου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2021 ¨.»  

 

τη συνέχεια το λόγο έλαβε ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας του Δήμου 

ταυρογιαννόπουλος πυρίδων ο οποίος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών 

την από 29 Οκτωβρίου 2020 εισήγηση του Γραφείου Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου 

του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών 

Τπηρεσιών του Δήμου, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής: 

[EIΗΓΗΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Σις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24/9-20/10/58 «Περί των προσόδων 
Δήμων και Κοινοτήτων», θεσμοθετήθηκαν τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, (και τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από τις 
διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 1828/89), για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι 
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Ο.Σ.Α. στην καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων, της περισυλλογής και αποκομιδής 
των απορριμμάτων και για τον ηλεκτροφωτισμό των κοινόχρηστων χώρων όπως 
συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του ν. 25/75 «Περί του υπολογισμού και του τρόπου 
εισπράξεως των δημοτικών και κοινοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού», όπως 
τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του ν. 429/76. 

2. Σο θεσμικό πλαίσιο για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού συμπληρώθηκε από τις 
διατάξεις των άρθρων 4, 5 του ν. 1080/80, του άρθρου 25 παρ. 12 του ν. 1828/89 του 
άρθρου 37 του ν. 2072/92, του άρθρου 16 παρ. 6 και του άρθρου 27 παρ. 3 και 4 του ν. 
2130/93, του άρθρου 7 παρ. 26 του ν. 2307/95, του άρθρου 10 παρ. 16 του ν. 2503/97, 
του άρθρου 25 παρ. 3 του ν. 2539/97 και του άρθρου 5 του ν. 3345/05. Σα τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα με το δεδομένο 
ότι στους υπόχρεους για την καταβολή του τέλους, ο Δήμος ή η Κοινότητα προσφέρει 
υπηρεσίες καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων και ηλεκτροφωτισμού των 
κοινόχρηστων χώρων, η καταβολή όμως των τελών δεν εξαρτάται από τη χρήση ή μη 
των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης ο ανταποδοτικός χαρακτήρας του τέλους δεν 
έχει σχέση με την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας ή μη στον υπόχρεο καταβολής 
αυτού, αλλά με το ότι το ύψος των τελών πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους της 
υπηρεσίας. 

3. Σα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλονται μετά από σχετική 
εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό υμβούλιο (περ.1 της παρ.1 
του άρθρου 72 Ν.3852/2010), η απόφαση του οποίου κοινοποιείται στη ΔΕΗ για την 
εφαρμογή της. 

4. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 
25/1975, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 429/97. ύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις 
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη 
στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ευρίσκονται με 
πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί το 
συντελεστή που ορίζει το Δημοτικό υμβούλιο. 

5. Εξάλλου όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 παρ. 1 του 1080/80 για τους στεγασμένους 
χώρους άλλης χρήσεως (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π.) το 
εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ. και μέχρι τα έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ. μπορεί να 
ορισθεί μειωμένο από το Δημοτικό υμβούλιο, λαμβανομένων υπ’ όψη των πράγματι 
παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των 6.000 τ.μ. εμβαδόν ο 
συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% αυτού που έχει οριστεί για 
χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους 
μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν μέχρι 6.000 τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν 
μπορεί να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% αυτού που έχει οριστεί για τα 
1.000 πρώτα τ.μ. μη στεγασμένου χώρου. 

7. ύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Ν. 2539/97 οι Δήμοι που 
είχαν προκύψει από το πρόγραμμα «Ι. Καποδίστριας» (άρθρο 1 Ν. 2539/97) είχαν την 
δυνατότητα να επιβάλλουν με απόφαση του Δημοτικού υμβουλίου ανταποδοτικά 
τέλη, διαφοροποιούμενα ανά Δημοτικό Διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό κόστος 
παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους κάθε διαμερίσματος. Ο 
συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει 
υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή 
τις αποδοχές, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής των 
απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη, που έχει σχέση με την διεξαγωγή, την 
λειτουργία, και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός του 
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τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά 
βαριά παράβαση καθήκοντος (άρθρο 17 Ν. 1080/80) και επισύρει κατά των μελών του 
υμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του ν. 3463/2006 
(ΚΔΚ). Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει 
να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον 
αυτές. Η διάθεση των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων δαπανών 
απαγορεύεται (άρθ. 86 ΒΔ 24/9-20/10-58). 

8. την ΚΤΑ οικ.46735/23-7-2020 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 3170/1-8-2020') «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 – μερική 
τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253)» του υπουργού  Εσωτερικών και 
υφυπουργού οικονομικών και ειδικότερα στο άρθρο 3 περίπτωση Β.3. «Έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών» 
αναφέρετε: Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές 
υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) 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. ε 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. το 
πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα 
σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2019, 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021, 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το 
σχέδιο προϋπολογισμού 2021 καταρτίζεται Ιούλιο 2020, τα στοιχεία Ιανουαρίου-
Ιουνίου 2019 και 2020), 

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία 
υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 
2019. Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών 
τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 

α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών 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, β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για 
την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά 
παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου. 

ε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: 

- των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ 
ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ» ή και 

- των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΣΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΨΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΨΝ» παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του 
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ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΨΝ Ι., 
σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σο ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του 
επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την 
απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το 
εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη 
διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός. 

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του 
Δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, 
στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών 
τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, 
που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό 
των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί 
αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον 
υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). 

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ 
άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 
81). 

  
Όσον αφορά την τελευταία επισήμανση της παραπάνω παραγράφου (Β.3.2) δεν μπορούμε 
να υπολογίσουμε επισφάλειες (ΚΑ Εξόδων 20-8511) γιατί δεν υπάρχουν βεβαιωμένοι 
κατάλογοι παρελθόντων ετών (ΚΑ. Εσόδων 32), αφού η ΔΕΗ και οι πάροχοι ηλεκτρικού 
ρεύματος μέσω των λογαριασμών των, μόνο αυτοί χειρίζονται την είσπραξη των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας-φωτισμού. Σα ανείσπρακτα τέλη εμφανίζονται από 
την ΔΕΗ ως συνολικό ποσό και όχι αναλυτικά ανά καταναλωτή με αποτέλεσμα να μην 
είναι δυνατή η βεβαίωσή τους σε βεβαιωτικούς καταλόγους. 
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Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο  Α΄ 

ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΥΨΣΙΜΟΤ 

 

Ενότητα Α΄: Πρόβλεψη Δαπανών- Εσόδων μέχρι τέλους 2020 βάσει απολογιστικών 
στοιχείων 2019-2020, σύμφωνα με το άρθρου 3 περ. Β. της ΚΤΑ οικ. 46735/23-7-2020: 

 
 

 
 
 

Χξνληθή πεξίνδνο Πξνϋπνινγηζζέληα
Εηζπξαρζέληα 

(0311 +2111+ 5111)
Παξαηεξήζεηο

Ε1 2019 2.185.525,00 2.237.265,81

Ε2 Έσο 31/07/2019 2.185.525,00 1.242.255,22

Ε3 Έσο 31/07/2020 2.501.756,36 1.243.163,65

Ε4

1.243.163,65€ /7 κήλεο = 

177.594,81* 12 

κήλεο=2.131.137,69€ 

(κείνλ 350.000€ δύν 

κήλεο έζνδν από ΔΕΗ 

πνπ εηζπξάηηεηαη ζην 

2021)

1.781.137,69

Ε5
(+) ρξεκαηηθό ππόινηπν 

31/7/2020
340.376,57

Ε6 Ε6=Ε4+Ε5 2.121.514,26

Ε7

Αλείζπξαθηα ηέιε έσο 

31/7/2020 βάζεη αλάιπζεο 

ΔΕΗ (θαηάζηαζεο 

εθθαζάξηζεο)

720.328,46

2.841.842,72 €
(Ε6+Ε7)

Πξόβιεςε είζπξαμεο πνπ ζα έπξεπε λα απνδνζεί

Πξόβιεςε είζπξαμεο από 

1/1/2020 έσο 31/12/2020

ΕΣΟΔΑ (Ε)

Χξνληθή πεξίνδνο

2019
Πξνϋπνινγηζζέληα

Πιεξσζέληα

(20-6 + 20-8 + 20-7)
Παξαηεξήζεηο

Χ1 2019 2.750.865,23 1.872.749,81

Χ2 Έσο 31/07/2019 2.750.865,23 1.302.034,14

Χ3 Έσο 31/07/2020 3.205.635,95 886.515,88

Χ4

Πξόβιεςε εμόδσλ από 

1/1/2020 έσο 

31/12/2020

886.515,88€/7 

κήλεο=126.645,13€ * 12 

κήλεο= 1.519.741,51€ (κείνλ 

289.000,00€ δύν κήλεο 

θόζηνο ΔΕΗ πνπ 

παξαθξαηείηαη & 

ζπκςεθ ίδεηαη ζην 2019)

1.230.741,51

ΕΞΟΔΑ (Χ)
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Ισοζύγιο θετικό 890.772,75€   μεταξύ Εσόδων (2.121.514,26€) και Εξόδων 
(1.230.741,51€) 

Έτσι   δεν προβλέπεται ποσό που θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού 
του ύψους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2019 (άρθρο 3   
περίπτωση   Β.3.1   -ΚΤΑ οικ. . 55905/29.07.2019 - σχετικά με την Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του Π/Τ των δήμων, οικον. έτους 2020). 

 

Σην Ενότητα Β΄: Πρόβλεψη Δαπανών-Εσόδων 2021 για διαμόρφωση ανταποδοτικών 
τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 2021 

Πρόβλεψη Εσόδων 2021 

Σο συνολικό εμβαδόν των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων σε τετραγωνικά μέτρα ανέρχεται 
σε 1.361.029 τετραγωνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την μεταβλητότητα της ποσότητας 
αυτής η οποία είναι σε συνάρτηση με τη συνεχή προσέλευση πολιτών για την 
τακτοποίηση των τ.μ. των ακινήτων τους. 

τον παρακάτω πίνακα φαίνονται αναλυτικά τα τετραγωνικά μέτρα ανά κοινότητα, οι 
ισχύοντες συντελεστές για το 2021 ανά τετραγωνικό μέτρο και τα προβλεπόμενα έσοδα για 
το 2021. 

  



[8] 

 

 

ΠΕΡΙΟΦΗ:  Δημοτική 
Ενότητα 

ΠΕΡΙΟΦΗ: Σοπική 
Κοινότητα 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΔΣ 
(Σ.Μ.) 

ΕΠΑΓ. ΔΣ 
(Σ.Μ.) 

ΕΠΑΓ. 
ΤΝΣΕΛ. 

ΟΙΚΙΨΝ ΔΣ 
(Σ.Μ.) 

ΟΙΚΙΨΝ 
ΤΝΣΕΛ. 

ΠΡΟΒΛΕΧΗ 
ΕΟΔΨΝ Π/Τ 2021 

Δ.Ε. Δύμης  ΑΓΙΟΒΛΑΙΣΙΚΨΝ 14.787 1.619 1,76 13.168 1,51 22.733,12 

   ΑΛΙΟΤ 69.849 10.352 2,2 59.497 1,7 123.919,30 

   ΑΝΨ ΑΦΑΙΑ 14.648 1.826 1,76 12.822 1,51 22.574,98 

   ΕΛΑΙΟΦΨΡΙΟΤ 7.714 1.638 1,76 6.076 1,51 12.057,64 

   ΚΑΣΨ ΑΛΙΟΤ 48.626 8.525 2,2 40.101 1,7 86.926,70 

   ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ 344.265 98.519 2,2 245.746 1,7 634.510,00 

   ΝΙΥΟΡΑΙΙΚΨΝ 41.378 10.159 2,2 31.219 1,7 75.422,10 

   ΠΕΣΡΟΦΨΡΙΟΤ 37.693 6.375 0,72 31.318 0,59 23.067,62 

  υνολικά Δ.Ε. Δύμης 578.960 139.013   439.947   1.001.211,46 

Δ.Ε. Λαρισσού 
 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΠΑΣΑ 
25.327 5.949 2,2 19.378 1,7 46.030,40 

   ΑΠΙΔΕΨΝΟ 13.756 2.272 2,2 11.484 1,7 24.521,20 

   ΑΡΑΞΟΤ 24.068 14.675 2,2 9.393 1,7 48.253,10 

   ΒΕΛΙΣΨΝ 11.354 1.745 2,2 9.609 1,7 20.174,30 

   ΚΑΓΚΑΔΙΟΤ 17.426 1.742 2,2 15.684 1,7 30.495,20 

   ΛΑΚΚΟΠΕΣΡΑ 58.726 16.713 2,2 42.013 1,7 108.190,70 

   ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 14.363 3.238 2,2 11.125 1,7 26.036,10 

   ΜΕΣΟΦΙΟΤ 78.842 18.484 2,2 60.358 1,7 143.273,40 

   ΜΙΦΟΙΟΤ 16.077 2.569 2,2 13.508 1,7 28.615,40 

   ΠΕΣΑ 15.115 1.614 2,2 13.501 1,7 26.502,50 

   ΡΙΟΛΟΤ 24.890 3.298 2,2 21.592 1,7 43.962,00 

  υνολικά Δ.Ε. Λαρισσού 308.107 73.040   235.067   546.054,30 

Δ.Ε. Μόβρης  ΚΑΡΕΙΚΨΝ 42.135 13.924 2,2 28.211 1,7 78.591,50 

   ΚΡΙΝΟΤ 15.159 1.523 2,2 13.636 1,7 26.531,80 

   ΛΙΜΝΟΦΨΡΙΟΤ 50.351 11.442 2,2 38.909 1,7 91.317,70 

   ΜΤΡΣΟΤ 17.275 2.849 2,2 14.426 1,7 30.792,00 

   ΑΓΑΙΙΚΨΝ 75.029 31.057 2,2 43.972 1,7 143.077,80 

   ΥΡΑΓΚΑ 13.281 717 2,2 12.564 1,7 22.936,20 

  υνολικά Δ.Ε. Μόβρης 213.230 61.512   151.718   393.247,00 

Δ.Ε. Ψλενίας  ΑΓ.ΣΕΥΑΝΟΤ 67.854 58.704 0,6 9.150 1,7 50.777,40 

   ΑΝΨ ΟΤΔΕΝΕΙΚΨΝ 11.652 3.493 0,6 8.159 1,7 15.966,10 

   ΑΡΛΑ 11.765 1.912 0,6 9.853 1,7 17.897,30 

   ΑΦΑΙΚΟΤ 20.649 10.974 0,6 9.675 1,7 23.031,90 
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   ΛΟΤΙΚΨΝ 31.445 4.238 0,6 27.207 1,7 48.794,70 

   ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ 26.142 4.852 0,6 21.290 1,7 39.104,20 

   ΜΙΣΟΠΟΛΕΨ 16.111 2.908 0,6 13.203 1,7 24.189,90 

   ΠΟΡΣΨΝ 12.756 2.501 0,6 10.255 1,7 18.934,10 

   ΑΝΣΟΜΕΡΙΟΤ 16.905 5.562 0,6 11.343 1,7 22.620,30 

   ΥΛΟΚΑ 1.278 389 0,6 889 1,7 1.744,70 

   ΥΨΣΑΙΝΗ 8.527 934 0,6 7.593 1,7 13.468,50 

   ΦΑΙΚΑΛΙΟΤ 20.774 7.755 0,6 13.019 1,7 26.785,30 

  
 ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

ΚΡΑΛΙ 
8.163 741 0,6 7.422 1,7 13.062,00 

   ΦΑΡΑΤΓΗ 14.874 3.921 0,6 10.953 1,7 20.972,70 

  υνολικά Δ.Ε. Ψλενίας 260.732 108.143   152.589   337.349,10 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΩΑ 
  1.361.029 381.708   1.000.322   2.277.861,86 

 

Από τον παραπάνω πίνακα διαφαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές στους 

συντελεστές του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού τόσο στις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου μας όσο και στις Σοπικές Κοινότητες αυτών. Οι διαφορές αυτές 

οφείλονται στο γεγονός ότι ο Δήμος μας προήλθε από τη συνένωση των τεσσάρων τέως 

Δήμων Δύμης, Λαρίσου, Μόβρης και Ψλενίας, μετά την εφαρμογή του προγράμματος 

«Καλλικράτης» το έτος 2011. Κατά το παρελθόν πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στον 

προσδιορισμό του τέλους ώστε να μειωθούν αυτές οι διαφορές στο πλαίσιο της χρηστής 

διοίκησης, της ισότητας και της αναλογικότητας της διοίκησης. την ίδια λογική, της 

προάσπισης των προαναφερθέντων αρχών, και συνυπολογίζοντας το γεγονός, ότι τα έσοδα 

του Δήμου μας δεν θα πρέπει να μειωθούν έτσι ώστε να καλύπτεται η ανταποδοτικότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών, θωρούμε, ότι θα πρέπει να αυξομειωθούν οι συντελεστές 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να μειωθούν οι 

διαφορές μεταξύ των Δημοτικών Ενοτήτων και αφετέρου να μην υπάρξει σημαντική 

μείωση των εσόδων του Δήμου μας. Εξάλλου τα Δημοτικά υμβούλια είναι υποχρεωμένα, 

κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών 

τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα 

τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της 

ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η 

θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει 

να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών. Η μη 

ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί στις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της 

νομιμότητας. Επιπλέον σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 45/74300/28-12/2010 εγκύκλιο του 

ΤΠ.Ε.Α.Η.Δ., έγινε δεκτό, στην περίπτωση που στις Σοπικές Κοινότητες του νέου 

δήμου, που προέκυψε από συνένωση, ισχύουν διαφορετικοί συντελεστές τελών για το ίδιο 

είδος χρήσης (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.) και εν γένει διαφορετική φορολογική 

επιβάρυνση των κατά νόμο ή βάσει κανονιστικών αποφάσεων, υπόχρεων (π.χ. περιπτώσεις 

επιβολής δυνητικών ανταποδοτικών τελών κατά το άρθρο 25 του ν.1828/1989), το ζήτημα 
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της εξομοίωσης αυτών (εξίσωση των συντελεστών επιβολής, σκοπιμότητα και όροι 

επιβολής των δυνητικών, ανταποδοτικών τελών) πρέπει να εξεταστεί από τα αρμόδια 

όργανα του δήμου.  

Με βάση τα προανεφερθέντα προτείνουμε την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού, τηρουμένων των δεσμεύσεων της αύξησης έως 20%, ως εξής: 

1. Δ.Ε. Δύμης 

 υντελεστής Επαγγελματικών: α΄) Σ.Κ. Αγιοβλασιτίκων, Άνω Αχαΐας και 

Ελαιοχωρίου αύξηση από 1,76 σε 2,1 και β΄) Σ.Κ. Πετροχωρίου αύξηση από 0,72 σε 

0,86. 

 υντελεστής οικιών: α΄) Σ.Κ. Αγιοβλασιτίκων, Άνω Αχαΐας και Ελαιοχωρίου 

αύξηση από 1,51 σε 1,7 και β΄) Σ.Κ. Πετροχωρίου αύξηση από 0,59 σε 0,71. 

2. Δ.Ε. Ψλενίας 

 υντελεστής Επαγγελματικών: σε όλες τις Σ.Κ. από 0,6 σε 0,72. 

 Η Σοπική Κοινότητα Υλόκα απαλλάσσεται από τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. 

3. ε όλες τις λοιπές Σοπικές Κοινότητες όπου ο συντελεστής Επαγγελματικών ήταν 2,2 

μειώνεται στο 2,1. 

Οι ανωτέρω αυξομειώσεις επιφέρουν μείωση στα έσοδα του Δήμου μας για το έτος 2021 

κατά το ποσό των 2.390,48€, η οποία δεν επηρεάζει κατά τρόπο ουσιαστικό την 

ανταποδοτικότητα των τελών, όπως αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα:  

ΠΕΡΙΟΦΗ:  Δημοτική 
Ενότητα 

ΠΕΡΙΟΦΗ: Σοπική 
Κοινότητα 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΣ (Σ.Μ.) 

ΕΠΑΓ. ΔΣ 
(Σ.Μ.) 

ΕΠΑΓ. 
ΤΝΣΕΛ. 

ΟΙΚΙΨΝ ΔΣ 
(Σ.Μ.) 

ΟΙΚΙΨΝ 
ΤΝΣΕΛ. 

ΠΡΟΒΛΕΧΗ 
ΕΟΔΨΝ Π/Τ 

2021 

Δ.Ε. Δύμης  ΑΓΙΟΒΛΑΙΣΙΚΨΝ 14.787 1.619 2,1 13.168 1,7 25.785,50 

   ΑΛΙΟΤ 69.849 10.352 2,1 59.497 1,7 122.884,10 

   ΑΝΨ ΑΦΑΙΑ 14.648 1.826 2,1 12.822 1,7 25.632,00 

   ΕΛΑΙΟΦΨΡΙΟΤ 7.714 1.638 2,1 6.076 1,7 13.769,00 

   ΚΑΣΨ ΑΛΙΟΤ 48.626 8.525 2,1 40.101 1,7 86.074,20 

   ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ 344.265 98.519 2,1 245.746 1,7 624.658,10 

   ΝΙΥΟΡΑΙΙΚΨΝ 41.378 10.159 2,1 31.219 1,7 74.406,20 

   ΠΕΣΡΟΦΨΡΙΟΤ 37.693 6.375 0,86 31.318 0,71 27.718,28 

  υνολικά Δ.Ε. Δύμης 578.960 139.013   439.947   1.000.927,38 

Δ.Ε. Λαρισσού  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΑΣΑ 25.327 5.949 2,1 19.378 1,7 45.435,50 

   ΑΠΙΔΕΨΝΟ 13.756 2.272 2,1 11.484 1,7 24.294,00 

   ΑΡΑΞΟΤ 24.068 14.675 2,1 9.393 1,7 46.785,60 

   ΒΕΛΙΣΨΝ 11.354 1.745 2,1 9.609 1,7 19.999,80 

   ΚΑΓΚΑΔΙΟΤ 17.426 1.742 2,1 15.684 1,7 30.321,00 

   ΛΑΚΚΟΠΕΣΡΑ 58.726 16.713 2,1 42.013 1,7 106.519,40 

   ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 14.363 3.238 2,1 11.125 1,7 25.712,30 

   ΜΕΣΟΦΙΟΤ 78.842 18.484 2,1 60.358 1,7 141.425,00 

   ΜΙΦΟΙΟΤ 16.077 2.569 2,1 13.508 1,7 28.358,50 

   ΠΕΣΑ 15.115 1.614 2,1 13.501 1,7 26.341,10 

   ΡΙΟΛΟΤ 24.890 3.298 2,1 21.592 1,7 43.632,20 

  υνολικά Δ.Ε. Λαρισσού 308.107 73.040   235.067   538.824,40 

Δ.Ε. Μόβρης  ΚΑΡΕΙΚΨΝ 42.135 13.924 2,1 28.211 1,7 77.199,10 

   ΚΡΙΝΟΤ 15.159 1.523 2,1 13.636 1,7 26.379,50 

   ΛΙΜΝΟΦΨΡΙΟΤ 50.351 11.442 2,1 38.909 1,7 90.173,50 
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   ΜΤΡΣΟΤ 17.275 2.849 2,1 14.426 1,7 30.507,10 

   ΑΓΑΙΙΚΨΝ 75.029 31.057 2,1 43.972 1,7 139.972,10 

   ΥΡΑΓΚΑ 13.281 717 2,1 12.564 1,7 22.864,50 

  υνολικά Δ.Ε. Μόβρης 213.230 61.512   151.718   387.095,80 

Δ.Ε. Ψλενίας  ΑΓ.ΣΕΥΑΝΟΤ 67.854 58.704 0,72 9.150 1,7 57.821,88 

   ΑΝΨ ΟΤΔΕΝΕΙΚΨΝ 11.652 3.493 0,72 8.159 1,7 16.385,26 

   ΑΡΛΑ 11.765 1.912 0,72 9.853 1,7 18.126,74 

   ΑΦΑΙΚΟΤ 20.649 10.974 0,72 9.675 1,7 24.348,78 

   ΛΟΤΙΚΨΝ 31.445 4.238 0,72 27.207 1,7 49.303,26 

   ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ 26.142 4.852 0,72 21.290 1,7 39.686,44 

   ΜΙΣΟΠΟΛΕΨ 16.111 2.908 0,72 13.203 1,7 24.538,86 

   ΠΟΡΣΨΝ 12.756 2.501 0,72 10.255 1,7 19.234,22 

   ΑΝΣΟΜΕΡΙΟΤ 16.905 5.562 0,72 11.343 1,7 23.287,74 

   ΥΛΟΚΑ 1.278 389 0 889 0 0,00 

   ΥΨΣΑΙΝΗ 8.527 934 0,72 7.593 1,7 13.580,58 

   ΦΑΙΚΑΛΙΟΤ 20.774 7.755 0,72 13.019 1,7 27.715,90 

   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΑΛΙ 8.163 741 0,72 7.422 1,7 13.150,92 

   ΦΑΡΑΤΓΗ 14.874 3.921 0,72 10.953 1,7 21.443,22 

  υνολικά Δ.Ε. Ψλενίας 260.732 108.143   152.589   348.623,80 

ΤΝΟΛΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤ ΔΤΣΙΚΗ 

ΑΦΑΩΑ 
  1.361.029 381.708   1.000.322   2.275.471,38 

 

Ένεκα της οικονομικής κρίσης και των δυσμενών επιπτώσεων αυτής που πλήττει τα 

νοικοκυριά και επειδή η ΔΕΗ και οι πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος εισπράττουν πρώτα 

αυτοί, τις δικές τους απαιτήσεις μέσω των λογαριασμών αυτών, παρατηρείται υστέρηση 

των αποδιδόμενων τελών.  

Σα ανείσπρακτα Δημοτικά τέλη του μηνός 7/2020, (σύμφωνα με την σχετική κατάσταση 
εκκαθάρισης της ΔΕΗ) ανέρχονται στο ποσό των 720.328,46€ με ανάλυση ανά δημοτικό 
τέλος ως εξής: 

Ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας-φωτισμού (ΚΑ Εσόδου 0311): 608.562,66€ 

Ανείσπρακτα τέλη Δημοτικού φόρου   (ΚΑ Εσόδου 0511): 68.152,66€ 

Ανείσπρακτα τέλη Σ.Α.Π   (ΚΑ Εσόδου 0441): 43.613,14€ 

Διευκρινίζεται ότι για την είσπραξη αυτή δεν υπάρχει άλλη διαδικασία είσπραξης από 
τους ΟΣΑ παρά μόνο δια μέσου της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας. 
Tα ανείσπρακτα τέλη εμφανίζονται από την ΔΕΗ ως συνολικό ποσό και όχι αναλυτικά 
ανά καταναλωτή με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η βεβαίωσή τους με βεβαιωτικούς 
ονομαστικούς καταλόγους. 

Εκτιμάται ότι η προβλεπόμενη ανωτέρω είσπραξη των 2.275.471,38€ από κοινού με την 
ενδεχόμενη μείωση των δαπανών που επιχειρείται από τις υπηρεσίες μας, θα μπορούσε να 
καλύψει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού με αποτέλεσμα την επίτευξη της πληρέστερης  παροχής υπηρεσιών προς 
του δημότες μας. 
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Ενότητα Γ΄ Πρόβλεψη Εξόδων 2021 σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΤΑ 

τη συνέχεια ακολουθεί η πρόβλεψη των δαπανών του Προϋπολογισμού έτους 2021, η 
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με την ΚΤΑ οικ.46735/23-7-2020 (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ. 3170/1-
8-2020') «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 
οικονομικού έτους 2021 – μερική τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253)», όπως 
αναλυτικά αναφέρονται ανωτέρω στην  παρούσα εισήγηση της Οικονομικής Τπηρεσίας. ε 
συνδυασμό, δε, με την τελευταία παράγραφο του παραπάνω άρθρου όπου αναφέρει: «ε 
κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως των εγγραφών που γίνονται στην κατηγορία εσόδων 03 
έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα, δεν πρέπει να παραβιάζεται το ανώτατο 
όριο συνολικών εσόδων που αναφέρεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΨΝ Ι.».
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Ανώτατο ποσό εσόδου βάσει μεθοδολογίας περ. Β1 αρθ. 3 ΚΤΑ οικ. 46735/23-7-2020 καθώς και η πρόβλεψη των εσόδων 2021 
βάσει απολογιστικών στοιχείων  
 

Κ.Α. 
ΕΟΔΨΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Κ.Α. 
ΕΙΠΡΑΦΘΕΝΣΑ 

2019 
 (α) 

ΕΙΠΡΑΦΘΕΝΣΑ 
ΕΨ 31-07-2019  

(β) 

ΕΙΠΡΑΦΘΕΝΣΑ 
Έως 31-7-2020 

(γ) 

ΔΙΑΥΟΡΑ 
(δ=γ-β) 

ΠΡΟΒΛΕΧΗ 
Π/Τ 2021 ΒΑΕΙ 

ΚΤΑ 
(ΑΝΨΣΑΣΟ 

ΤΧΟ) 

ΠΡΟΒΛΕΧΗ Π/Τ 
2021 

ΒΑΕΙ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΨΝ 

ΣΟΙΦΕΙΨΝ 

0311 
Σέλος καθαριότητας 
και φωτισμού (άρθρο 

25 Ν.1828/89) 
1.775.651,19 784.251,31 624.074,28 -160.177,03 1.615.474,16 1.615.000,00 

2111 

Σακτικά έσοδα από 
τέλη καθαριότητας 

και 
ηλεκτροφωτισμού 

που βεβαιώνονται κ’ 
εισπράττονται για 

πρώτη φορά 

311.614,62 308.003,91 278.712,80 -29.291,11 282.323,51 283.000,00 

ΤΝΟΛΑ  2.087.265,81 1.092.255,22 902.787,08 -189.468,14 1.897.797,67 1.898.000,00 
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Πρόβλεψη ανταποδοτικών εσόδων 2021: 1.898.000,00 πλέον Κ.Α. 5111: 340.376,57 και 
Κ.Α.32-85: (4.249.685,80-3.854.264,64) 395.421,16 ΤΝΟΛΟ: 2.633.797,73 

Βάσει των ανωτέρω οι δαπάνες της Τπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού του 
δήμου μας δεν πρέπει να υπερβούν το ποσό των 2.633.797,73 

 

Ακολουθεί η ανάλυση εξόδων της υπηρεσίας Καθαριότητας & φωτισμού (υπηρεσία 20) 
για το έτος 2021 

Κ.Α. ΕΞΟΔΨΝ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ Κ.Α. 
ΠΡΟΒΛΕΧΗ ΕΞΟΔΨΝ 

Π/Τ 2020 

20-6011 
Σακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 
623.683,08 

  20-6012   
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
52.000,00 

20-6021 
Σακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 
35.821,00 

20-6022 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
2.800,00 

20-6041 
Σακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 

τακτικά επιδόματα) 
88.291,26 

20-6042 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
2.500,00 

20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 138.395,80 

20-6052 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 11.594,64 

20-6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 26.314,44 

20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 25.000,00 

20-6211 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 

παραγωγικής διαδικασίας 
549.211,35 

20-6236 Λοιπά μισθώματα 4.000,00 

20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 9.500,00 

60-6262.0001 Καθαρισμός ακτών 20.000,00 

20-6263 υντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 110.000,00 
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20-6265.0001 υντήρηση και επισκευή κάδων 15.000,00 

20-6265.0002 Απόσμηση κάδων απορριμμάτων 5.000,00 

20-6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10.000,00 

20-6277    Απόδοση τέλους ταφής απορ/των 125.000,00 

20-6321 Σέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 1.000,00 

20-6322 Σέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 4.000,00 

20-6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.000,00 

20-6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00 

20-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 

20-6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 140.000,00 

20-6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 7.000,00 

20-6662 Τλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 99.200,00 

20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 

20-6721.0001 Ετήσια εισφορά υπέρ Αναγκαστικού υνδέσμου τερεών Αποβλήτων. 65.000,00 

20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 140.000,00 

20-7133 Έπιπλα και σκεύη 99.200,00 

20-7134 Ηλεκτρονικοί Τπολογιστές και ηλεκρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 13.000,00 

20-7135 Λοιπός εξοπλισμός 20.000,00 

20-7325 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμούκοινής χρήσης 39.800,00 

20-7331 Κτιρικές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10.000,00 

20-7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 25.000,00 
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20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 12.611,16 

20-8115 Διάφορα έξοδα 96.875,00 

  ΤΝΟΛΟ 2.633.797,73 

 
 

 
Ισοζύγιο Εσόδων - Εξόδων 2021 (Πρόβλεψη) 

(α) Έσοδα 2021 
Επιμέρους ανάλυση: 
Κ.Α. 0311: 
1.615.000,00 
Κ.Α. 2111: 283.000,00 
Κ.Α. 32-85: 395.421,16 
Κ.Α. 5111: 340.376,57 

2.633.797,73 (β) Έξοδα 2.633.797,73 

1.898.000,00 πλέον Κ.Α. 5111: 340.376,57 και Κ.Α.32-85: (4.249.685,80-3.854.264,64) 
395.421,16 

Η διαφορά (α-β) εσόδων- εξόδων = 0,00. 

 

ε περίπτωση θετικής πορείας ως προς την είσπραξη των προβλεπόμενων εσόδων (βλ. 
ανωτέρω πίνακα πρόβλεψης εσόδων 2021 βάσει τετραγωνικών μέτρων) από τα 
ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού εντός του έτους 2021 καθώς και σε 
περίπτωση επιπρόσθετης είσπραξης τελών από τα ανείσπρακτα τέλη της ΔΕΗ θα 
αναμορφωθεί και το σκέλος των εξόδων με την ανάλογη σχετική πράξη (αναμόρφωση 
προϋπολογισμού). 

 

Ενότητα Δ΄: Απαλλασσόμενες κατηγορίες 

υλλογιζόμενοι την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μαστίζει πολλές κοινωνικές 
ομάδες συμπατριωτών μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά για την 
αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 
202 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αναφέρει ότι: «Με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 
των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από 
αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω 
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του 
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94). Με την 
ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω 
μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της 
απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με 
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τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων 
με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους 
άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη 
το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. το 
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να 
υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης 
φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα 
κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων 
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα» προτείνεται: 

Η πλήρης απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού 
φόρου στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω που το συνολικό φορολογητέο 
εισόδημα τους, χωρίς να προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας 
(προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα 
νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.), δεν υπερβαίνει τα 
6.000,00€. 

Η επιβάρυνση των εσόδων που θα προκύψει από τις μειώσεις των δημοτικών τελών θα 
καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου μας λόγω της αύξησης των τ.μ. από διορθώσεις που θα 
προκύψουν από την έκδοση βεβαίωσης ΣΑΠ είτε κατόπιν υποβολής στο Δήμο μας είτε 
μέσω της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή διορθωτικής δήλωσης της 
επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας. Να σημειώσουμε εδώ ότι οι υποβολές 
διορθώσεων των τετραγωνικών μέτρων μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν 
ξεπεράσει τις 3.800 και δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα στο πληροφοριακό μας σύστημα. 
Εκτιμούμε, ότι είναι απαραίτητη και σύννομη η απόφαση αυτή και θα αποτελέσει 
ελάφρυνση στο οικογενειακό προϋπολογισμό των παραπάνω αναφερόμενων κοινωνικών 
ομάδων. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι εν δυνάμει 
ωφελούμενοι της απαλλαγής, θα δημοσιοποιηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο 
Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής Τπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

 

Κ Ε Υ Α Λ Α Ι Ο  Β΄  

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΟΡΟ 

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Δύμης προτείνεται να αυξηθεί κατά 
0,024€ και να ανέλθει στα 0,15€ ανά τ.μ. έναντι των 0,12€  ανά τ.μ.  ώστε να μειωθεί η 
διαφορά με τις λοιπές Δημοτικές του Δήμου μας. 

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Λαρίσου προτείνεται να μειωθεί κατά 
0,02 και να ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα 
Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Μόβρης προτείνεται να μειωθεί κατά 
0,02 και να ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα 
Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Ψλενίας προτείνεται παραμείνει στα  
0,23€  ανά τ.μ.  
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Με βάση τα προεκτεθέντα, προτείνεται: 

Α΄) Η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:  

 

ΠΕΡΙΟΦΗ:  Δημοτική Ενότητα ΠΕΡΙΟΦΗ: Σοπική Κοινότητα ΕΠΑΓ. ΤΝΣΕΛ. ΟΙΚΙΨΝ ΤΝΣΕΛ. 

Δ.Ε. Δύμης  ΑΓΙΟΒΛΑΙΣΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΑΛΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΑΝΨ ΑΦΑΙΑ 2,1 1,7 

   ΕΛΑΙΟΦΨΡΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΚΑΣΨ ΑΛΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ 2,1 1,7 

   ΝΙΥΟΡΑΙΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΠΕΣΡΟΦΨΡΙΟΤ 0,86 0,71 

       

Δ.Ε. Λαρισσού  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΑΣΑ 2,1 1,7 

   ΑΠΙΔΕΨΝΟ 2,1 1,7 

   ΑΡΑΞΟΤ 2,1 1,7 

   ΒΕΛΙΣΨΝ 2,1 1,7 

   ΚΑΓΚΑΔΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΛΑΚΚΟΠΕΣΡΑ 2,1 1,7 

   ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 2,1 1,7 

   ΜΕΣΟΦΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΜΙΦΟΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΠΕΣΑ 2,1 1,7 

   ΡΙΟΛΟΤ 2,1 1,7 

      

Δ.Ε. Μόβρης  ΚΑΡΕΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΚΡΙΝΟΤ 2,1 1,7 

   ΛΙΜΝΟΦΨΡΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΜΤΡΣΟΤ 2,1 1,7 

   ΑΓΑΙΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΥΡΑΓΚΑ 2,1 1,7 

       
Δ.Ε. Ψλενίας  ΑΓ.ΣΕΥΑΝΟΤ 0,72 1,7 

   ΑΝΨ ΟΤΔΕΝΕΙΚΨΝ 0,72 1,7 

   ΑΡΛΑ 0,72 1,7 

   ΑΦΑΙΚΟΤ 0,72 1,7 

   ΛΟΤΙΚΨΝ 0,72 1,7 

   ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΜΙΣΟΠΟΛΕΨ 0,72 1,7 

   ΠΟΡΣΨΝ 0,72 1,7 

   ΑΝΣΟΜΕΡΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΥΛΟΚΑ 0 0 
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   ΥΨΣΑΙΝΗ 0,72 1,7 

   ΦΑΙΚΑΛΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΑΛΙ 0,72 1,7 

   ΦΑΡΑΤΓΗ 0,72 1,7 

 

Β΄) Η αναπροσαρμογή του Δημοτικού Υόρου ως εξής:  

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Δύμης προτείνεται να αυξηθεί κατά 
0,024€ και να ανέλθει στα 0,15€ ανά τ.μ. έναντι των 0,12€  ανά τ.μ.  ώστε να μειωθεί η 
διαφορά με τις λοιπές Δημοτικές του Δήμου μας. 

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Λαρίσου προτείνεται να μειωθεί κατά 
0,02 και να ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα 
Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Μόβρης προτείνεται να μειωθεί κατά 
0,02 και να ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα 
Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Ψλενίας προτείνεται να παραμείνει στα 
0,23€ ανά τ.μ. ] 

 Κατόπιν των ανωτέρω ο αντιδήμαρχος Διοίκησης & Οικονομίας έθεσε τα εξής:  

Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους 

πρέπει να παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία. (παρ.1 άρθρο 1 Ν.25/75, 

όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18) 

 

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον 

καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της 

πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών 

προτάσεων. Έγκυρες, και ως εκ τούτου προσμετρούμενες για την πλήρωση της 

προϋπόθεσης της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου προκειμένου μια πρόταση να εγκριθεί, θεωρούνται μόνο εκείνες οι ψήφοι 

που τοποθετούνται θετικά υπέρ κάποιας πρότασης είτε υπέρ της κατατεθείσας από την 

Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ.1 άρθρο 1 Ν.25/75, όπως 

αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18) (ΤΠ.Ε. 

εγκ.117/90814/19.12.2019) 

 

την ειδική δε περίπτωση κατά την οποία η μοναδική πρόταση που τίθεται προς 

συζήτηση και ψηφοφορία είναι αυτή της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που 

αντιτίθενται μεν στην εν λόγω μοναδική πρόταση χωρίς όμως να τοποθετούνται υπέρ 

κάποιας άλλης πρότασης θεωρούνται, όπως προκύπτει από τη γραμματική διατύπωση 

της ισχύουσας διάταξης, άκυρες και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό της 

πλειοψηφίας που απαιτείται για να εγκριθεί η πρόταση. (ΤΠ.Ε. 

εγκ.117/90814/19.12.2019) 

  

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
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Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το 

στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και 

ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες 

εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ' αντιπαράθεση. Κάθε 

εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών 

εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε 

κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. 

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό 

συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων 

σε ψήφους προτάσεων. (παρ.1 άρθρο 1 Ν.25/75, όπως αντικαθίσταται από την παρ.1 του 

άρθρου 185 του Ν.4555/18) 

 

Κατόπιν των ανωτέρω συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και με την 

αριθ. 164/2020 απόφασή της εισηγείται στο Δημοτικό υμβούλιο την «Αναπροσαρμογή: 

α) των Σελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και β) του 

Δημοτικού Υόρου του Δήμου Δυτικής Αχαΐας για το έτος 2021» και κάλεσε το σώμα να 

το ψηφίσει.  
  

Ακολούθησε συζήτηση η οποία έχει ηχογραφηθεί και μετά την απομαγνητοφώνηση θα 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τοποθετήσεις 

των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων.  

 

 Ο δ.σ. Φρήστος Νικολάου, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  ¨υνεργασία 

Δυμαίων Πολιτών ¨λαμβάνοντας τον λόγο είπε: υμφωνούμε για την Κοινότητα Υλόκα 

και κάποιες επίσης αλλαγές που γίνονται για λόγους θέσεως και αρχής όμως 

καταψηφίζουμε .  

  

 Ο δ.σ. Άγγελος τεργιόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «ΕΛΠΙΔΑ» – 

«ΕΛΕΤΘΕΡΟΙ ΠΟΛΙΣΕ ΔΤΣΙΚΗ ΑΦΑΩΑ»  λαμβάνοντας τον λόγο είπε:  

υμφωνούμε με τις αλλαγές και προτείνουμε να διευρύνεται τις ευπαθείς ομάδες για 

απαλλαγή εντάσσοντας και τις πολύτεκνες οικογένειες .  

Ο δ.σ. Αλέξιος Θανόπουλος επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ¨ΛΑΙΚΗ 

ΤΠΕΙΡΨΗ¨ λαμβάνοντας τον λόγο είπε: υμφωνούμε με την πρόταση  του κ 

τεργιόπουλου όμως οι αλλαγές είναι μικρές και δεν ανακουφίζουν τον λαό μας και γι’ 

αυτό καταψηφίζουμε.  

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση 

από τις δημοτικές παρατάξεις του δήμου μας,  η ψήφιση γίνεται επί της μοναδικής 

πρότασης αυτής της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (164/2020 (ΑΔΑ:6ΒΟΨ9Ν-

Γ84) απόφαση) .     [ με ψήφους υπέρ δεκατέσσερις (14) και ψήφους κατά επτά (7)]     

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
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Σο Δημοτικό υμβούλιο αφού άκουσε τον αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη: α΄) τις 

διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-

2010), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του  ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα 

ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), β΄) τις διατάξεις του άρθρου 67 του 

ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 87/7-6-2010), όπως αυτό 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018 “Πρόγραμμα ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι» 

(Ε.τ.Κ., τχ. Α΄, φ. 133/19.07.2018), γ΄) τις διατάξεις της ΚΤΑ οικ.55905/29.07.2019 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 
2020 - τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β'253)» των υπουργών Εσωτερικών & Διοικ. 

Ανασυγκρότησης (Ε.τ.Κ., τχ. Β΄, φ.  3054/29.07.2019), δ΄), την από 29/10/2020 εισήγηση 

του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών 

Τπηρεσιών και  την νομολογία όπως αναλυτικά αναφέρεται ανωτέρω, δ΄) την αριθ. 

164/2020 (ΑΔΑ:6ΒΟΨ9Ν-Γ84) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και  μετά από 

διαλογική συζήτηση   

 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ ΟΜΟΥΨΝΑ 

 ( ελλείψει εναλλακτικής πρόταση) 

 

 Εγκρίνει την αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και του δημοτικού φόρου για το έτος 2021 του Δήμου Δυτικής Αχαΐας 

σύμφωνα με την από 29/10/2020 εισήγηση του Σμήματος Οικονομικών Τπηρεσιών της 

Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Τπηρεσιών του Δήμου (η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας)  και την εισηγητική απόφαση 164/2020 

(ΑΔΑ:6ΒΟΨ9Ν-Γ84)  της Οικονομικής Επιτροπής  ως εξής: 

 

Α΄) Η αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:  

 

ΠΕΡΙΟΦΗ:  Δημοτική Ενότητα ΠΕΡΙΟΦΗ: Σοπική Κοινότητα ΕΠΑΓ. ΤΝΣΕΛ. ΟΙΚΙΨΝ ΤΝΣΕΛ. 

Δ.Ε. Δύμης  ΑΓΙΟΒΛΑΙΣΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΑΛΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΑΝΨ ΑΦΑΙΑ 2,1 1,7 

   ΕΛΑΙΟΦΨΡΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΚΑΣΨ ΑΛΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΚΑΣΨ ΑΦΑΙΑ 2,1 1,7 

   ΝΙΥΟΡΑΙΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΠΕΣΡΟΦΨΡΙΟΤ 0,86 0,71 

       

Δ.Ε. Λαρισσού  ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΠΑΣΑ 2,1 1,7 

   ΑΠΙΔΕΨΝΟ 2,1 1,7 

   ΑΡΑΞΟΤ 2,1 1,7 

   ΒΕΛΙΣΨΝ 2,1 1,7 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
https://dimosnet.gr/blog/law_category/n-_4555-18_fek_133-19-07-2018_teyxos_a/
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   ΚΑΓΚΑΔΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΛΑΚΚΟΠΕΣΡΑ 2,1 1,7 

   ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 2,1 1,7 

   ΜΕΣΟΦΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΜΙΦΟΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΠΕΣΑ 2,1 1,7 

   ΡΙΟΛΟΤ 2,1 1,7 

      

Δ.Ε. Μόβρης  ΚΑΡΕΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΚΡΙΝΟΤ 2,1 1,7 

   ΛΙΜΝΟΦΨΡΙΟΤ 2,1 1,7 

   ΜΤΡΣΟΤ 2,1 1,7 

   ΑΓΑΙΙΚΨΝ 2,1 1,7 

   ΥΡΑΓΚΑ 2,1 1,7 

       

Δ.Ε. Ψλενίας  ΑΓ.ΣΕΥΑΝΟΤ 0,72 1,7 

   ΑΝΨ ΟΤΔΕΝΕΙΚΨΝ 0,72 1,7 

   ΑΡΛΑ 0,72 1,7 

   ΑΦΑΙΚΟΤ 0,72 1,7 

   ΛΟΤΙΚΨΝ 0,72 1,7 

   ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΜΙΣΟΠΟΛΕΨ 0,72 1,7 

   ΠΟΡΣΨΝ 0,72 1,7 

   ΑΝΣΟΜΕΡΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΥΛΟΚΑ 0 0 

   ΥΨΣΑΙΝΗ 0,72 1,7 

   ΦΑΙΚΑΛΙΟΤ 0,72 1,7 

   ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΡΑΛΙ 0,72 1,7 

   ΦΑΡΑΤΓΗ 0,72 1,7 

 

Β΄) Η αναπροσαρμογή του Δημοτικού Υόρου ως εξής:  

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Δύμης  να αυξηθεί κατά 0,024€ και να 

ανέλθει στα 0,15€ ανά τ.μ. έναντι των 0,12€  ανά τ.μ.  ώστε να μειωθεί η διαφορά με τις 

λοιπές Δημοτικές του Δήμου μας. 

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Λαρίσου  να μειωθεί κατά 0,02 και να 

ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Μόβρης  να μειωθεί κατά 0,02 και να 

ανέλθει στα 0,23€ ανά τ.μ. έτσι ώστε να εξομοιωθεί με τη Δημοτική Ενότητα Ψλενίας.   

Ο Δημοτικός Υόρος για την Δημοτική Ενότητα Ψλενίας  να παραμείνει στα 0,23€ ανά 

τ.μ. 

 

Γ΄. Απαλλασσόμενες κατηγορίες 
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υλλογιζόμενοι την συνεχιζόμενη οικονομική κρίση που μαστίζει πολλές 

κοινωνικές ομάδες συμπατριωτών μας οι οποίοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στα βασικά 

για την αντιμετώπιση της καθημερινότητάς τους και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 202 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και αναφέρει ότι: «Με 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή 

από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους 

τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η 

ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και 

τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016 (Α' 94). Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια 

για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου 

που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας 

αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία 

συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με 

αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το 

πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. το 

εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να 

υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης 

φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα 

κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων 

κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα» εγκρίνεται: 

Η πλήρης απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και 

δημοτικού φόρου στα άτομα με αναπηρία με ποσοστό 80% και άνω που το συνολικό 

φορολογητέο εισόδημα τους, χωρίς να προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα 

αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό 

επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.), δεν υπερβαίνει 

τα 6.000,00€. 

Η επιβάρυνση των εσόδων που θα προκύψει από τις μειώσεις των δημοτικών 

τελών θα καλυφθεί από τα έσοδα του Δήμου μας λόγω της αύξησης των τ.μ. από 

διορθώσεις που θα προκύψουν από την έκδοση βεβαίωσης ΣΑΠ είτε κατόπιν υποβολής 

στο Δήμο μας είτε μέσω της εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αρχικής ή 

διορθωτικής δήλωσης της επιφάνειας ακινήτων στους δήμους της χώρας. Να 

σημειώσουμε εδώ ότι οι υποβολές διορθώσεων των τετραγωνικών μέτρων μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας έχουν ξεπεράσει τις 3.800 και δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμα 

στο πληροφοριακό μας σύστημα. Εκτιμούμε, ότι είναι απαραίτητη και σύννομη η 

απόφαση αυτή και θα αποτελέσει ελάφρυνση στο οικογενειακό προϋπολογισμό των 

παραπάνω αναφερόμενων κοινωνικών ομάδων. Σα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα 

προσκομίσουν οι εν δυνάμει ωφελούμενοι της απαλλαγής, θα δημοσιοποιηθούν στην 

ιστοσελίδα του Δήμου και στο Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας της Οικονομικής 

Τπηρεσίας του Δήμου Δυτικής Αχαΐας. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 138/2020 
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Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
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