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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΒΟΙΩΣΙΑ 

ΔΘΜΟ ΑΛΙΑΡΣΟΤ - ΘΕΠΙΕΩΝ 

 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

Από το πρακτικό τθσ με αρίκμ. 15/2019 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων 

Αρικμόσ Απόφαςθσ :163/2019 

 

Περίλθψθ 

«Περί ζγκριςθσ τθσ υπ’ αρικμ. 105/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, 

για τον κακοριςμό ανταποδοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ ζτουσ 2020, 

ςτο Διμο Αλιάρτου - Θεςπιζων» 

 

τον ΑΛΙΑΡΣΟ και ΣΗΝ ΑΙΘΟΤΑ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ, ςιμερα τθν 26θ του μθνόσ 

Νοεμβρίου του ζτουσ 2019, θμζρα τθσ εβδομάδασ Σρίτθ και ϊρα 18:00, ςυνιλκε ςε Δθμόςια Σακτικι υνεδρίαςθ 

το Δθμοτικό υμβοφλιο του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων, μετά από τθν αρικμ. 7953/22-11-2019 12:59πμ ζγγραφθ 

πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου, που δθμοςιεφτθκε ςτον ειδικό χϊρο ανακοινϊςεων του 

Διμου και επιδόκθκε ςτον κακζνα χωριςτά ςφμβουλο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67 του Ν.3852/10 

(ΦΕΚ Α’ 87) με τίτλο «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» ζτςι όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Αϋ/19-07-2018) με τίτλο 

«Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ 

υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΗ Ι»+ -

Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - Ρυκμίςεισ για τθν 

αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν 

πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ αρμοδιότθτασ» 

 Αφοφ διαπιςτϊκθκε απαρτία, δεδομζνου ςε ςφνολο (27) μελϊν ευρζκθςαν παρόντεσ (26) ιτοι: 

Παρόντεσ 
1. ΑΠΟΣΟΛΟΤ Λουκάσ 
2. ΑΡΑΠΙΣΑ Γεϊργιοσ 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Άννα 
4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Γεϊργιοσ 
5. ΓΚΙΖΙΩΣΗ Κωνςταντίνα  
6. ΓΛΤΚΟ Ιωάννθσ 
7. ΖΙΩΓΑ Βαςίλειοσ 
8. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗ Σαξιάρχθσ 
9. ΚΑΡΑΝΑΟ Αλζξανδροσ 
10. ΚΟΚΟΡΑΚΗ Λουκάσ 
11. ΚΟΛΟΒΟ Γεϊργιοσ 
12. ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ Διμθτρα 
13. ΜΑΛΕΗ Κωνςταντίνοσ  
14. ΜΑΛΕΗ Φϊτιοσ 
15. ΜΠΑΜΠΟΤΛΑ Λουκάσ 
16. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαροφλα 
17. ΜΠΟΤΖΙΚΑ Κωνςταντίνοσ  

Απόντεσ 
1. ΠΑΝΑΓΙΩΣΟΤ Βαςίλειοσ 

 
Ο οποίοσ δεν προςιλκε ςτθ ςυνεδρίαςθ αν 
και κλικθκε νόμιμα. 
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18. ΜΠΟΤΝΣΟΤΛΗ Γεϊργιοσ 
19. ΜΠΟΤΣΙΚΟ Γεϊργιοσ 
20. ΝΙΑΡΟ Γεϊργιοσ 
21. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ακανάςιοσ 
22. ΠΕΣΡΟΤΛΙΑ Χαρίτων  
23. ΠΙΚΑΗ Αςθμίνα  
24. ΡΑΧΟΤΣΗ Ιωάννθσ 
25. ΙΑΜΑΝΔΟΤΡΑ Γεϊργιοσ 
26. ΣΑΜΟΤΛΗ Αναςτάςιοσ 

 
Παρόντεσ ςτθν ςυνεδρίαςθ ιταν οι πρόεδροι Κοινότθτασ Αλιάρτου κ. Σςιουγγρισ Ιωάννθσ, 

ΚοινότθτασΘεςπιϊν κ. Δρίτςασ ωτιριοσ, Κοινότθτασ Μαυρομματίου κ. Δρίτςα Ανκοφλα, Κοινότθτασ Λεονταρίου κ. 

Χαροκόποσ Κωνςταντίνοσ, Κοινότθτασ Νεοχωρίου κ. τάκθσ Απόςτολοσ, Κοινότθτα Πζτρασ κ.Μπετχαβάσ Ιωάννθσ, 

Κοινότθτασ ωλθναρίου κ. Γκρζκασ Ευάγγελοσ, Κοινότθτασ Τψθλάντθ κ. Αντωνίου Νικόλαοσ. 

Για τθν τιρθςθ των πρακτικϊν παραβρζκθκε θ υπάλλθλοσ του Διμου κ. Κουτρουμάνθ ωτθρία. 

Παρόντοσ και του προςκλθκζντοσ Δθμάρχου κ. Νταςιϊτθ Γεωργίου, ο Πρόεδροσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου 

κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ ειςθγοφμενοσ το 9ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ που είναι «ζγκριςθσ τθσ υπ’ 

αρικμ. 105/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, για τον κακοριςμό 

ανταποδοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ ζτουσ 2020,  ςτο Διμο Αλιάρτου - Θεςπιζων» ζδωςε το λόγο 

ςτον αρμόδιο αντιδιμαρχο Διοικθτικϊν – Οικονομικϊν – Προγραμματιςμοφ & Διαφάνειασ, κ. Γλφκο Ιωάννθ, ο 

οποίοσ ανζφερε τα εξισ: Κυρίεσ & Κφριοι φμβουλοι, ςφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν.4623/19: "Ο κατά τθν 

παράγραφο 3 του άρκρου 65 του ν. 3852/2010 οριςμόσ φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τισ τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ που 

ςυντάςςονται και κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ 

ςυνοδεφονται από ειςιγθςθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ. Κατά τθ ςφνταξθ των προτάςεων από τισ ενδιαφερόμενεσ 

παρατάξεισ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου παρζχουν κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ωσ εγκεκριμζνθ κεωρείται θ 

πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Αν καμία 

πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων και κεωρείται εγκεκριμζνθ θ πρόταςθ που 

λαμβάνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ επί των παρόντων." 

Επίςθσ λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του κωδικοποιθτικοφ ΒΔ τθσ 24/9-20/10/1958 «Περί των 

προςόδων των διμων και κοινοτιτων», με τισ  οποίεσ επιβλικθκαν υπζρ των διμων και των 

κοινοτιτων τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ από τουσ ΟΣΑ υπθρεςίεσ 

κακαριότθτασ των κοινοχριςτων χϊρων, περιςυλλογισ και αποκομιδισ των απορριμμάτων, κακϊσ 

και για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν θλεκτροφωτιςμοφ των κοινόχρθςτων χϊρων. 

 Σισ ρυκμίςεισ των άρκρων 21 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 οι οποίεσ μεταβλικθκαν ι 

ςυμπλθρϊκθκαν αργότερα με τουσ νόμουσ 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρκρα 4,5,17 και 20), 1828/89 

(άρκρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρκρα  16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρκρο 7, παρ. 3 και 4), 

2503/97 (άρκρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρκρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρκρο 5).  
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 Σισ διατάξεισ αυτζσ, μαηί με τισ περί απαλλαγϊν από τα ανταποδοτικά τζλθ διατάξεισ των άρκρων 60 

του Ν. 1416/87 και 7 παρ. 26 ττ Ν. 2307/1995). 

 Σισ διατάξεισ των άρκρων 13 του Ν. 4368/2016. 

 Σο άρκρο 17 του Ν. 1080/80 όπου ορίηεται ότι το τζλοσ κακαριότθτασ και αποκομιδισ απορριμμάτων 

κα καλφπτει υποχρεωτικά τισ εν γζνει δαπάνεσ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ, δθλ. Αποδοχζσ τακτικοφ 

και θμερομιςκίου προςωπικοφ, τθν προμικεια  και ςυντιρθςθ των μζςων αποκομιδισ απορριμμάτων 

όπωσ επίςθσ και κάκε άλλθ δαπάνθ θ οποία ζχει να κάνει με τθν διεξαγωγι, λειτουργία και τθν εν 

γζνει βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. Με τον ίδιο νόμο κακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ και 

είςπραξθσ των τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ.  

 Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 12 του άρκρου 25 του Ν. 1828/89 «Αναμόρφωςθ φορολογίασ ειςοδιματοσ και 

άλλεσ διατάξεισ», ςφμφωνα με τθν οποία τα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ ενοποιικθκαν ςε ενιαίο 

ανταποδοτικό τζλοσ. Σο τζλοσ αυτό επιβάλλεται με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου για τθν 

αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, κακϊσ και κάκε άλλθσ 

δαπάνθσ από παγίωσ παρεχόμενεσ δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα 

 Σισ διατάξεισ του Άρκρου 185 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α’), οι οποίεσ 

αναφζρουν, θ παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 (Α’ 74) αντικαθίςταται ωσ εξήσ: 

«1. Σο ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ επιβάλλεται ςε κάκε ακίνθτο που βρίςκεται 

εντόσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ των διμων και προορίηεται αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ των πάςθσ φφςεωσ 

δαπανϊν που αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ αποκομιδισ και διαχείριςθσ των απορριμμάτων, του 

θλεκτροφωτιςμοφ των οδϊν, των πλατειϊν και του ςυνόλου των κοινοχριςτων χϊρων, κακϊσ και ςε κάκε άλλθσ, 

παγίωσ παρεχόμενθσ από τουσ διμουσ υπθρεςίασ, που ςχετίηεται ι είναι ςυναφισ με αυτζσ.  

Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε τρόπο χριςθ ι δζςμευςθ των πόρων που προζρχονται από τθν είςπραξθ 

του ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, για τθν κάλυψθ οποιονδιποτε άλλων δαπανϊν 

και υποχρεϊςεων. 

Σο ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ υπολογίηεται επί τθσ επιφάνειασ του εκάςτοτε 

ακινιτου και προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό των τετραγωνικϊν μζτρων αυτισ επί του ςυντελεςτι του ενιαίου 

ανταποδοτικοφ τζλουσ, ο οποίοσ ορίηεται, ανά κατθγορία χριςεων των ακινιτων, με απόφαςθ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου, θ οποία παρζχει ακριβι, επίκαιρθ και πλιρθ αιτιολογία του κακοριςμοφ των ςυντελεςτϊν του τζλοσ 

ςτο προςικον φψοσ.  

Η ςυηιτθςθ και ψθφοφορία για τθ λιψθ απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τον κακοριςμό των 

ςυντελεςτϊν του ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ διεξάγεται επί τθσ πρόταςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και επί 

κατατεκειμζνων εναλλακτικϊν προτάςεων.  

Ο κατά τθν παράγραφο 3 του άρκρου 65 του Ν. 3852/2010 οριςμόσ φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν 

πραγματοποιείται ςφμφωνα με το ςχζδιο τθσ οικονομικισ επιτροπισ και τισ τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ που 

ςυντάςςονται και κατατίκενται από τουσ επικεφαλισ των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικζσ προτάςεισ 

ςυνοδεφονται από ειςιγθςθ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ. Κατά τθ ςφνταξθ των προτάςεων από τισ ενδιαφερόμενεσ 

παρατάξεισ, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του διμου παρζχουν κάκε ςχετικό ςτοιχείο. Ωσ εγκεκριμζνθ κεωρείται θ 
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πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου. Αν καμία 

πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του ςυμβουλίου, θ ψθφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξφ των δυο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων και κεωρείται εγκεκριμζνθ θ πρόταςθ που 

λαμβάνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ επί των παρόντων (άρκρο 11 του Ν. 4623/2019). 

Οι εναλλακτικζσ προτάςεισ που κατατίκενται είτε ςτθν Οικονομικι Επιτροπι κατά το ςτάδιο ςφνταξθσ τθσ 

ειςιγθςισ τθσ είτε ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο, κατά τθ ςυηιτθςθ και ψιφιςθ των ςυντελεςτϊν του ενιαίου 

ανταποδοτικοφ τζλουσ. 

Οι ενδεχόμενεσ εναλλακτικζσ προτάςεισ ςυηθτοφνται διακριτά, ανά γενικό ι ειδικό ςυντελεςτι του ενιαίου 

ανταποδοτικοφ τζλουσ και τίκενται ςε ψθφοφορία κατ’ αντιπαράκεςθ.  

Κάκε εναλλακτικι πρόταςθ λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψθ το ςφνολο των κωδικϊν αρικμϊν εςόδων ι/και 

δαπανϊν που αφοροφν ςτισ υπθρεςίεσ, για τισ οποίεσ επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ, και οι οποίοι κα 

πρζπει να τροποποιοφνται καταλλιλωσ, ϊςτε ςε κάκε περίπτωςθ να διαςφαλίηεται θ ιςοςκζλιςθ των δαπανϊν με 

τα ζςοδα. 

Η πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου 

ςυνιςτά και τον εγκεκριμζνο αντίςτοιχα, γενικό ι ειδικό ςυντελεςτι. Αν καμία πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν 

πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τότε θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξφ των 

δυο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων.»  

2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 αντικαθίςταται ωσ εξήσ: 

«4.Οι ςυντελεςτζσ του ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ, που κακορίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παρ. 1 

διακρίνονται ςε γενικοφσ και ειδικοφσ ςυντελεςτζσ. Οι γενικοί ςυντελεςτζσ, είναι ανεξάρτθτοι μεταξφ τουσ, τρείσ 

(3) κατϋ ελάχιςτον και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ χριςθ κάκε ακινιτου ωσ εξισ:      

 Πρϊτοσ ςυντελεςτήσ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία. 

 Δεφτεροσ ςυντελεςτήσ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπικοφσ και 

φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ.  

 Σρίτοσ ςυντελεςτήσ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ 

δραςτθριότθτασ.  

Πζρα των ανωτζρω γενικϊν ςυντελεςτϊν, το δθμοτικό ςυμβοφλιο δφναται να ορίςει ειδικοφσ ςυντελεςτζσ, ωσ 

διαβακμίςεισ των γενικϊν ςυντελεςτϊν, για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ ακινιτων, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό 

αιτιολογείται ειδικϊσ λόγω τθσ επιφάνειασ,  τθσ χριςθσ τουσ ι τθσ γεωγραφικισ ηϊνθσ ςτθν οποία βρίςκονται ι 

άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ.  

ε κάκε περίπτωςθ, κατά τον κακοριςμό των γενικϊν και ειδικϊν ςυντελεςτϊν λαμβάνονται υπόψθ οι 

ιδιότθτεσ των ακινιτων, όπωσ εμβαδό, ςτεγαςμζνο ι μθ, χρόνοσ χριςθσ, ο βακμόσ κατά τον οποίο τα ακίνθτα 

επιβαρφνουν τισ παρεχόμενεσ από τον οικείο διμο ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και τθν ευρφτερθ λειτουργία 

αυτοφ.  

Ο εκάςτοτε ανϊτατοσ ςε φψοσ γενικόσ ή ειδικόσ ςυντελεςτήσ δεν μπορεί να οριςτεί πζραν του δεκαπλάςιου 

του γενικοφ ςυντελεςτή τησ κατοικίασ.» 
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Η επιφάνεια που λαμβάνεται υπόψθ για τον υπολογιςμό του ενιαίου τζλουσ φωτιςμοφ και κακαριότθτασ και 

του φόρου θλεκτροδοτοφμενων χϊρων είναι θ χρθςιμοποιοφμενθ επιφάνεια (ςτεγαςμζνθ και αςτζγαςτθ) του 

ςυγκεκριμζνου ακινιτου, θ οποία θλεκτροδοτείται από τον μετρθτι του προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ, χωρίσ 

να γίνεται διάκριςη εάν η επιφάνεια αυτή είναι κφριασ ή βοηθητικήσ χρήςησ, εφόςον θ χριςθ επιδρά μόνο ςτον 

κακοριςμό του ςυντελεςτι που κα λθφκεί υπόψθ για τον υπολογιςμό των τελϊν αυτϊν (ΓνΝΚ 237/2018, θ οποία 

ζγινε αποδεκτι από τον Τπουργό Εςωτερικϊν, βλ. χετικά ΤΠ.Ε. 32292/25.04.2019) 

φμφωνα με τθν εγκφκλιο του ΤΠΕΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τθ ςχετικι νομολογία το Δθμοτικό υμβοφλιο 

είναι υποχρεωμζνο, κατά τθ λιψθ των ςχετικϊν κανονιςτικϊν αποφάςεων περί επιβολισ ανταποδοτικϊν τελϊν, να 

κεςπίηουν τζτοιουσ κανόνεσ, κριτιρια και ςυντελεςτζσ ϊςτε τα επιβαλλόμενα τζλθ να είναι αντικειμενικά, δίκαια 

και ανάλογα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθσ ωφελιμότθτασ ςε κάκε κατθγορία υπόχρεων.  

Θα πρζπει αυςτθρά να τθρείται θ κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και κατά ςυνζπεια θ αφξθςθ των 

τελϊν πρζπει να είναι ανάλογθ με τθν αφξθςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. Η μθ ικανοποίθςθ των 

ανωτζρω κριτθρίων, που επιτάςςεται από τθν φφςθ των τελϊν ανταποδοτικοφ χαρακτιρα, αποςτερεί τισ 

αποφάςεισ επιβολισ τουσ από το ςτοιχείο τθσ νομιμότθτασ.  

Η παραπάνω απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, λαμβάνεται το μινα Οκτϊβριο, κοινοποιείται 

ςτθ ΔΕΗ  μζχρι τισ 30 Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ.  

Ο δε οριηόμενοσ ςε αυτι, ςυντελεςτισ ιςχφει από 1θσ του μθνόσ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ για ζνα ι 

περιςςότερα θμερολογιακά ζτθ, οριηόμενα ςε αυτιν τθν ίδια απόφαςθ (άρκρο 1 παρ. 2 του Ν. 25/1975). 

φμφωνα με τθν εγκφκλιο του ΤΠΕΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προκεςμίεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν. 25/1975 

και τθσ παρ. 8  του άρκρου 24 του Ν. 2130/1993 για τον κακοριςμό των ςυντελεςτϊν του ενιαίου τζλουσ 

κακαριότθτασ και φωτιςμοφ και του ΣΑΠ αντίςτοιχα, είναι ενδεικτικζσ και θ υπζρβαςι τουσ για εφλογο χρονικό 

διάςτθμα δεν προκαλεί ακυρότθτα των ςχετικϊν αποφάςεων (τΕ 4771/87, ΣρΔΠρΠειρ. 4047/1991, υπ’ αρικ, 

605/03-01-2007 εγκφκλιοσ μασ). υνεπϊσ, νόμιμα επιβάλλεται ι αναπροςαρμόηεται το τζλοσ από 01/01/2011, 

ακόμθ και αν θ απόφαςθ του ςυμβουλίου εκδοκεί ι κοινοποιθκεί ςτο ΔΕΗ μετά τθν θμερομθνία αυτι.  

φμφωνα εξάλλου με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «θ ιςχφσ των υπό των 

δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν ςυμβουλίου λαμβανομζνων αποφάςεων, περί κακοριςμοφ ι τροποποιιςεωσ των 

ςυντελεςτϊν των τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ και του δικαιϊματοσ υδρεφςεωσ δφναται να οριςκεί ωσ 

αρχομζνθ από τθσ ενάρξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ, κακ’ ο λαμβάνονται, εφόςον καταςτοφν εκτελεςταί εντόσ του 

πρϊτου εξαμινου του ζτουσ τοφτου, υπό τον όρον ότι αι αντίςτοιχαιυπθρεςίααι υπζρ ωσ τα τζλθ ι το δικαίωμα 

παρείχοντο από τθσ ενάρξεωσ του ζτουσ».  

Επίςθσ ςφμφωνα με τισ αποφάςεισ τΕ274/2014Σμ. & Β’ τΕ 1868/2014 θ κζςπιςθ εκ μζρουσ του δθμοτικοφ 

ςυμβουλίου ενόσ ςυντελεςτοφ για όλουσ αδιακρίτωσ τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ, με τισ ωσ άνω αρχζσ τθσ 

αποδοτικότθτασ και ίςθσ μεταχειρίςεωσ, δεν παρίςταται νόμιμθ, 

τθν περίπτωςθ που ο παρά του οικείου δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου κακοριηόμενοσ ςυντελεςτισ 

τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, κατά τετραγωνικό μζτρο, δεν δφναται να υπολογιςκεί ςε ακζραιεσ μονάδεσ 

δραχμϊν για τον υπολογιςμό του τζλουσ αυτοφ επί ςυντελεςτι επί τθσ ακεραίασ μονάδασ το εμβαδόν 

προςδιορίηεται πλαςματικό κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 3 παρ. 2 του Ν. 25/75. 
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φμφωνα με τθν παρ. 14 του άρκρου 9 του Ν. 2503/97, όπωσ ιςχφει, ακίνθτα που δεν χρθςιμοποιοφνται 

ςφμφωνα με υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ ι του νόμιμου εκπροςϊπου του και δεν θλεκτροδοτοφνται, φςτερα 

από βεβαίωςθ τθσ Δ.Ε.Η., απαλλάςςονται από τθν καταβολι δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ για όςο χρόνο 

παραμζνουν κλειςτά.  

Με τισ παρ. 1 & 2 του άρκρου 5 του Ν. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα και εν γζνει 

επιχειριςεισ λειτουργοφςεσ εποχιακά υποχρεοφνται ςε καταβολι τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ αναλόγωσ 

προσ τον χρόνο λειτουργίασ και πάντωσ όχι λιγότερο του τριμινου. Χρόνοσ μεγαλφτεροσ του δεκαπενκθμζρου 

λογίηεται ολόκλθροσ μινασ. χετικά με τον χρόνο τθσ εποχικισ λειτουργίασ αποφαςίηει το δθμοτικό ι κοινοτικό 

ςυμβοφλιο με απόφαςι του, θ οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. τθσ περιφζρειασ ζπειτα από προθγοφμενθ υποβολι 

υπό του υπόχρεου προσ τον διμο ι τθν κοινότθτα ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ.  

Λόγω του δθμόςιου χαρακτιρα τθσ ειδικισ αντιπαροχισ ζναντι τθσ οποίασ καταβάλλεται το ανταποδοτικό 

τζλοσ, θ υποχρζωςθ καταβολισ του οφτε τθν πραγματικι  χρθςιμοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ ςτθ ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ προχποκζτει κατϋ ανάγκθν, οφτε τθν ακριβι αντιςτοιχία μεταξφ φψουσ τζλουσ και κόςτουσ 

παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, αφοφ αρκεί απλϊσ θ δυνατότθτα (ετοιμότθτα) παροχισ τθσ υπθρεςίασ και θ κατ’ αρχιν 

κάλυψθ των δαπανϊν τθσ από το τζλοσ που καταβάλλουν οι χριςτεσ τθσ (τΕ 1620/2012 Ολομζλεια). 

το πλαίςιο τθσ ανταποδοτικότθτασ κα πρζπει να υπάρχει αναλογικι ςχζςθ μεταξφ εςόδων και δαπανϊν και 

όχι απαραίτθτα απόλυτθ ταφτιςι τουσ. Σο ςτοιχείο αυτό εξετάηεται κατά τον ζλεγχο νομιμότθτασ και όχι θ 

αναγκαιότθτα ι μθ αφξθςθσ των τελϊν. χετικά με τθν απόφαςθ κακοριςμοφ των τελϊν επιςθμαίνουμε ότι, λόγω 

του ανταποδοτικοφ τουσ χαρακτιρα, αφετθρία αποτελεί ο προχπολογιςμόσ των δαπανϊν του επόμενου 

οικονομικοφ ζτουσ (ΤΠ.Ε. 50106/31-12-2013). 

 

Α. ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΩΝ ΕΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ (ΧΡΘΘ) 

φμφωνα με τισ οδθγίεσ προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, οι οποίεσ δίνονται με τθν ΚΤΑ οικ. 

55905/29-7-2019 (ΦΕΚ 3054/Β/2019): Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, 

οικονομικοφ ζτουσ 2020 – τροποποίθςθ τθσ 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β) απόφαςθσ ορίηονται τα εξισ: 

Β.3. Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα και δαπάνεσ ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν 

Β.3.1. Οι εγγραφζσ ςτο ςκζλοσ των δαπανϊν που αφοροφν ςε ανταποδοτικζσ υπθρεςίεσ (όπωσ υπθρεςία 

φδρευςθσ, υπθρεςία κακαριότθτασ και φωτιςμό) για τον Προχπολογιςμό 2020, κα πρζπει να γίνονται με γνϊμονα 

το κόςτοσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ ςε ςυνδυαςμό με το φψοσ των εςόδων που αναμζνεται να ειςπραχκοφν εντόσ 

του ζτουσ 2019.  ε περίπτωςθ που τα ειςπραττόμενα ζςοδα του ζτουσ 2019 εκτιμάται ότι δεν κα καλφψουν τθν 

δαπάνθ τθσ ανταποδοτικισ υπθρεςίασ του ζτουσ 2019, τότε το ποςό που δεν καλφπτεται κα πρζπει να 

ςυνυπολογιςτεί ςτθν απόφαςθ κακοριςμοφ του φψουσ των τελϊν για το ζτοσ 2020, επιφζροντασ αφξθςθ αυτϊν. 

Αντίςτοιχα κα πρζπει να ςυνυπολογίηεται τυχόν υπερκάλυψθ τθσ δαπάνθσ από τα ειςπραττόμενα ζςοδα. το 

πλαίςιο αυτό, ςτθν απόφαςθ επιβολισ των τελϊν υποχρεωτικά αναγράφονται τα ςχετικά ςτοιχεία εςόδων και 

εξόδων που προκφπτουν από:  
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- τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018 

- -τθν εκτζλεςθ τθσ περιόδου από τθν αρχι του ζτουσ 2019 και μζχρι το μινα κατάρτιςθσ του ςχεδίου 

του Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020  

- -τθν εκτζλεςθ του Προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν ίδια, ωσ άνω περίοδο (δθλ. εάν 

το ςχζδιο Προχπολογιςμοφ 2020 καταρτίηεται Ιοφλιο 2019, τα ςτοιχεία Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018 & 

2019) 

- τθν εκτίμθςθ ειςπράξεων και δαπανϊν για το ςφνολο του ζτουσ 2019, θ οποία υπολογίηεται με βάςθ 

τθ χρονικι πορεία εκτζλεςθσ του Προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2018. 

Για τον προςδιοριςμό  του φψουσ των ςυντελεςτϊν επιβολισ των ανταποδοτικϊν τελϊν λαμβάνεται υπόψθ ότι τα 

ζςοδα πρζπει να:  

α) καλφπτουν το ςφνολο των δαπανϊν των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 

ελλείμματα  ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ παράλλθλα τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν από 

τθν ανεπαρκι κάλυψθ τθσ δαπάνθ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτοιχεία.  

β) μθν υπερβαίνουν το φψοσ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των ανταποδοτικϊν 

υπθρεςιϊν, άλλωσ υποκρφπτεται φορολογία  κατά  παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ανταποδοτικότθτασ.  

γ) καλφπτουν αποκλειςτικά και μόνο τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και δεν μποροφν να 

εξυπθρετιςουν άλλεσ δαπάνεσ του διμου.  

ε περίπτωςθ που ζχει λθφκεί απόφαςθ αφξθςθσ τελϊν και δικαιωμάτων τθσ κατθγορίασ 03 «ΕΟΔΑ ΑΠΟ 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ  ΣΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ» παρζχεται θ δυνατότθτα υπζρβαςθσ του ανϊτατου ορίου ςυνολικϊν 

εςόδων, που κακορίηεται για τθν ΟΜΑΔΑ ΕΟΔΩΝ Ι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω. Σο ποςό τθσ υπζρβαςθσ προκφπτει 

από το γινόμενο του επιπλζον ποςοφ που αναμζνεται να βεβαιωκεί για κάκε ζςοδο διακριτά (με βάςθ τθν 

απόφαςθ αφξθςθσ τελϊν, δικαιωμάτων κλπ) επί του ποςοςτοφ είςπραξθσ που είτε το εν λόγω ζςοδο ςε ςχζςθ με 

τα βεβαιωκζντα του, κατά τθν προθγοφμενθ κλειςμζνθ διαχειριςτικι χριςθ, από το ζτοσ που αφορά ο προσ 

κατάρτιςθ προχπολογιςμόσ.  

Β.3.2.:  Κατά τον ζλεγχο που διενεργείται από τθν αρμόδια για τθν εποπτεία Αρχι του Διμου, ωσ προσ τθν 

ιςοςκζλιςθ των ανταποδοτικϊν τελϊν ςτον προχπολογιςμό αυτοφ, ςτο ςκζλοσ των εςόδων λαμβάνεται υπόψθ 

μεταξφ άλλων (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ χρθματικοφ υπολοίπου) θ προςδοκία ειςπράξεων από 

οφειλζσ ανταποδοτικϊν τελϊν παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν (δθλ. 32-85) και τα ζςοδα  από παλαιζσ οφειλζσ, 

που βεβαιϊνονται το τρζχον από ανταποδοτικά τζλθ, κα χρθςιμοποιθκεί αναλογικά ο τφποσ που ορίηεται ςτθν 

παροφςα κοινι υπουργικι απόφαςθ για τον υπολογιςμό του ςυνόλου των επιςφαλειϊν (ΚΑΕ 85) 

Αντίςτοιχα ςτο ςκζλοσ των δαπανϊν, για τθν ιςοςκζλιςθ λαμβάνονται υπόψθ μεταξφ άλλων και οι δαπάνεσ 

παρελκόντων οικονομικϊν ετϊν, που δεν πλθρϊκθκαν (ΚΑΕ 81) 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ τα ειςπραχκζντα ζςοδα τελϊν κακαριότθτα και φωτιςμοφ ζχουν ωσ 

εξισ:  
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ΕΣΘΙΑ ΕΟΔΑ 2018: 337.221,39 € 

ΕΣΘΙΑ ΕΞΟΔΑ 2018: 823.355,65 € Πλθρωκζντα 

 

ΕΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2018 7.015,70 € 

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ  2018 928.439,32 € Σιμολογθκζντα 

 

ΕΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 36.169,88  

ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ – ΑΤΓΟΤΣΟ 2019 819.391,21 €  Σιμολογθκζντα 

 

φμφωνα με τα ςτοιχεία που υπάρχουν από τα επίςθμα βιβλία του Διμου θ εικόνα των εςόδων 

ανταποδοτικοφ χαρακτιρα για τθ χριςθ του 2019 κα είχε ωσ ακολοφκωσ : 

 

Σα οποία προκφπτουν από τα εξισ ςτοιχεία που διακζτουμε: 

Χριςθ Ακινιτου Σετραγωνικά 

Κτιςμάτων 

Σιμι 

χρζωςθσ 

Ποςό Βεβαίωςθσ 

ΟΙΚΙΑ 432.705,50 m2 1,30 € 573.015,38 € 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΘ ΣΕΓΘ 165.241,30 m2 1,40 € 218.822,75 € 

ΤΝΟΛΟ 597.946,80 m2  791.838,13 € 

 

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ (ΧΡΘΘ) 2019 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΟΔΩΝ 2019 : 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ  ΠΟΟ 

0311 - Σζλοσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 

(άρκρο 25 του Ν.1828/89) 357.873,50 € 

211 - Σζλοσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.314,59 € 

3211 -  1.374,25 € 

Χρθματικό Τπόλοιπο προερχόμενο από το 2018 51.525,57 € 

ΤΝΟΛΟ: 413.087,91 € 
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ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2019: 

ΕΞΟΔΑ 2019 ΠΟΟ 

ΟΜΑΔΑ 6 402.838,75 €  

ΟΜΑΔΑ 7 14.145,92  

ΟΜΑΔΑ 8 ( 81 + 85 ) 156.225,45 €  

ΤΝΟΛΟ 573.210,12 € 

 

 

Άρα από τα παραπάνω προκφπτει ότι το 2019 κα υπάρξει υποχρζωςθ μεταφερόμενθ για το 2020 για 

πλθρωμζσ οφειλϊν και λοιπϊν δαπανϊν ποςοφ 160.122,21 €. 

 

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΟΔΩΝ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΤ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ (ΧΡΘΘ) 2020 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΑ ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΑ ΣΕΛΘ 

 

ΕΞΟΔΑ 2020  

φμφωνα με το προςχζδιο ςφνταξθσ του προχπολογιςμοφ 2020 τα  προβλεπόμενα ομαδοποιθμζνα ζξοδα 

τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ κα είναι τα  εξισ:  

ΕΞΟΔΑ 2020 ΠΟΟ 

ΟΜΑΔΑ 6 618.985,65  € 

ΟΜΑΔΑ 7  

ΟΜΑΔΑ 8 250.000,00 €  

 

ΕΟΔΑ 2020 

φμφωνα τισ διατάξεισ του Άρκρο 185 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεφχοσ Α') θ προτεινόμενθ 

τιμολογιακι πολιτικι και θ κατθγοριοποίθςθ των ακινιτων, ζχει ωσ εξισ: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

 υντελεςτισ για οικίεσ εντόσ και εκτόσ ςχεδίου ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ, ο ςυντελεςτισ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,65 

 

 υντελεςτισ για κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπικοφσ και φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ  εντόσ και εκτόσ 

ςχεδίου ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,65 

 

 υντελεςτισ για άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ εντόσ και εκτόσ ςχεδίου ςε όλουσ 

τουσ οικιςμοφσ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,75 
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Επίςθσ προτείνονται τα κάτωκι: 

 τεγαςμζνοι χϊροι από 1.000 ζωσ 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 1.001 ζωσ 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο ςυντελεςτισ 

ορίηεται μειωμζνο εμβαδόν κατά 20% του ςε κάκε ακίνθτο του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 τεγαςμζνοι χϊροι άνω των 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο ςυντελεςτισ 

ορίηεται ςτο 60% του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι από 1.000 ζωσ 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 1.001 ζωσ 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο 

ςυντελεςτισ ορίηεται μειωμζνο εμβαδόν κατά 10% του ςε κάκε ακίνθτο του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι άνω των 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο 

ςυντελεςτισ ορίηεται ςτο 30%του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Για εργοταξιακοφσ μετρθτζσ θ χρζωςθ γίνεται με τιμολόγιο γενικισ χριςθσ και ίςθ με τα τετραγωνικά τθσ 

καλυπτόμενθσ επιφάνειασ τθσ οικοδομισ ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια  

 Για τισ αποκικεσ που ενοικιάηονται/ χρθςιμοποιοφντα ςαν επαγγελματικοί χϊροι, θ χρζωςθ γίνεται ςτθν 

ΔΕΗ με τιμολόγιο επαγγελματικισ χριςθσ.  

 

Θεωρείται ότι οι παραχωροφμενοι κοινόχρθςτοι χϊροι ι οι καταλθφκζντεσ αυκαίρετα εξομοιϊνονται με μθ 

ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ και βεβαιϊνονται τζλθ κακαριότθτασ με βεβαιωτικό κατάλογο ίδια με τουσ ςτεγαςμζνουσ. 

 

  ΜΕΙΩΕΙ – ΑΠΑΛΛΑΓΕ – ΕΛΑΦΡΤΝΕΙ 

 

Μείωςθ τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 

το πλαίςιο άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου, δεδομζνθσ τθσ ιδιαίτερα δφςκολθσ οικονομικισ 

ςυγκυρίασ και ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 202 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν.3463/06) ορίηονται τα 

εξισ: « Με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του 

αρικμοφ των μελϊν του , είναι δυνατι θ μείωςθ δθμοτικϊν φόρων ι τελϊν, όπωσ θ ιδιότθτα τουσ οριοκετείται 

αντίςτοιχα από τθν κείμενθ νομοκεςία». 

Α. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Β. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 10.000 ευρϊ. 
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Δ. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 67%:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Ενιλικεσ ι προςτατευόμενα τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω με απόφαςθ ςε ιςχφ τθσ κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ.  

 

Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Μακροχρόνια άνεργοι νοοφνται όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει αδιαλείπτωσ επί 12µθνο εγγραφι ςτον ΟΑΕ∆ (και οι 

δυο γονείσ με ανιλικα τζκνα).  

 

Σ. ΑΠΟΡΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Άποροι νοοφνται όςοι είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ. Η υλοποίθςθ των 

παραπάνω απαλλαγϊν κα πραγματοποιείται φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτο διμο και τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει 

 

Η χρζωςθ του μειωμζνου τιμολογίου κα ιςχφει μόνο για τθν παροχι ςτθν κφρια κατοικία και δεν αφορά 

επαγγελματικοφσ, βιομθχανικοφσ - βιοτεχνικοφσ χϊρουσ. 

 

Επίςθσ με δεδομζνο ότι για οποιαδιποτε προςαρμογι απαιτθκεί όλου ι μζρουσ θλεκτροδοτοφμενου 

ακινιτου ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ, αυτι θ αλλαγι κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ από τον 

καταναλωτι και ιδιοκτιτθ των προβλεπόμενων ο υπεφκυνων δθλϊςεων θλεκτροδοτοφμενων και μθ ακινιτων τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και με δεδομζνο ότι από τθν επεξεργαςία των 

παραπάνω ςτοιχείων κα προκφψουν αδιλωτα τετραγωνικά τα οποία κυρίωσ τακτοποιικθκαν με τθν κείμενθ 

νομοκεςία περί αυκαιρζτων κακϊσ επίςθσ και τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των ακινιτων που κα 

πραγματοποιθκεί με τθν λιψθ των προβλεπόμενων ςτοιχείων από δθμόςιουσ φορείσ κεωρείται ότι όποια πικανι 

απόκλιςθ κετικι ι αρνθτικι που μπορεί να υπάρξει από τον υπολογιςμό με τα ςθμερινά πλαςματικά τετραγωνικά 

δεν κα είναι μικρι για το ζτοσ 2020.  

Σζλοσ οποιαδιποτε πικανι απόκλιςθ, κετικι ι αρνθτικι πραγματοποιθκεί με τθν λιξθ του ζτουσ, αυτι κα 

υπολογιςτεί κατά τθν διάρκεια υπολογιςμοφ των ανταποδοτικϊν τελϊν τθσ επόμενθσ χρονιάσ.  

Με βάςθ όλων των προαναφερομζνων κακϊσ επίςθσ και τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των ακίνθτων 

που κα πραγματοποιθκεί με τθν λιψθ των προβλεπόμενων ςτοιχείων από δθμόςιουσ φορείσ, με τθν 

πλαςματοποίθςθ των γενικϊν ςυντελεςτϊν λόγω αποςτολισ ςτον ΔΕΔΔΘΕ ςυγκεκριμζνων ςυντελεςτϊν, 

προβλζπεται οι ειςπράξεισ από τουσ παρόχουσ για το 2020 των εςοδϊν ανταποδοτικϊν τελϊν να ανζλκουν: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ  ΠΟΟ 

0311 - Σζλοσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 

(άρκρο 25 του Ν.1828/89) 558.000,00 € 

211 - Σζλοσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 20.577,50 € 

3211 -  70.375,48 € 

ΤΝΟΛΟ: 628.375,48 € 
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Κατά ςυνζπεια τα ζςοδα που κα εγγραφοφν ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020 από το 

ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ ανζρχονται ςτο φψοσ των 628.375,48 €. 

φμφωνα με τισ εκτιμιςεισ κατά τθν ςφνταξθ του προχπολογιςμοφ, κα υπάρξει διαφορά Εςόδων – 

Εξόδων που κα εγγραφοφν ςτον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2020 και εξυπθρετοφνται από το 

ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. Λόγω τθσ ανωτζρω ςυνκικθσ κρίνεται αναγκαία θ αφξθςθ 

των δθμοτικϊν τελϊν, όπωσ αποτυπϊνεται παραπάνω.  

 

Δ. Για οποιαδιποτε προςαρμογι απαιτθκεί όλου ι μζρουσ θλεκτροδοτοφμενου ακινιτου ςφμφωνα με τθν 

παροφςα απόφαςθ, αυτι θ αλλαγι κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ από τον καταναλωτι και 

ιδιοκτιτθ των προβλεπόμενων υπεφκυνων δθλϊςεων θλεκτροδοτοφμενων και μθ ακινιτων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. 

 

Ε. Δεν απαλλάςςονται του τζλουσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 

κείμενεσ αποφάςεισ: 

α) Σο ΙΚΑ, το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων, τα Νοςοκομεία, τα Πανεπιςτιμια και εκείνοι που 

ζχουν φορολογικζσ απαλλαγζσ από ςυμβάςεισ που ζχουν ςυνάψει με το δθμόςιο, όπωσ ο ΟΕ, δεν 

απαλλάςςονται του τζλουσ. (άρκρο 82 του ΒΔ 24.9/20.10.58, τΕ13/2000). 

β) Ακίνθτα του δθμοςίου ι των ΟΣΑ που ζχουν παραχωρθκεί ι εκμιςκωκεί ςε τρίτουσ δενεξαιροφνται του 

τζλουσ (Γνωμ. Νομ. Τπθρ. Διοικ. 691/83, ΕΔΔ 1985 ςελ. 274). 

γ) Κτθνοτροφικζσ και πτθνοτροφικζσ μονάδεσ και άλλεσ γεωργικζσ επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε 

αγροτικζσ περιοχζσ εντόσ αγρϊν υπόκεινται ςτο τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (877/1985 Ατομικι 

Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβοφλου του ΤΠ.Ε.). 

Ακίνθτα, ςτα οποία διακόπτεται θ θλεκτροδότθςθ, απαλλάςςονται από τθν καταβολι ενιαίου 

ανταποδοτικοφ τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, από τθν θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ 

τουσ ι του νόμιμου εκπροςϊπου αυτοφ προσ τον οικείο διμο ότι δεν θλεκτροδοτοφνται και ότι δεν πρόκειται 

να χρθςιμοποιθκοφν. 

Μζχρι τθν υποβολι τθσ ανωτζρω διλωςθσ, τα τζλθ οφείλονται ανά κατθγορία ακινιτου και 

καταβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171). 

Εάν, παρά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ διαπιςτωκεί θλεκτροδότθςθ ι χριςθ του ακινιτου, επιβάλλεται ςε βάροσ 

του υπόχρεου το τζλοσ που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγισ και ιςόποςο πρόςτιμο. (άρκρο 3 παρ.1 

Ν.25/75 όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.14 του άρκρου 9 του Ν.2503/97 και τθν παρ.1 του άρκρου 5 του 

Ν.3345/05, ΦΕΚ - 138 Α' και τθν παρ.1 του άρκρου 222 του Ν.4555/18)  

 

Σ. Για τισ εγκαταςτάςεισ φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ ςε αγροτεμάχια ι ςε αδόμθτα οικόπεδα ο 

ςυντελεςτισ κα επιβάλλεται επί των τετραγωνικϊν μόνιμων ι προςωρινϊν ςτεγαςμζνων χϊρων που 

καταςκευάηονται ι τοποκετοφνται εντόσ του χϊρου. 
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Η. Για τισ Αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ (Ν.4495/17 και Ν.3843/10, 4014/11 και 4178/13) ζχει 

εφαρμογι θ 237/2018 γνωμοδότθςθ ΝΚ θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τον υπουργό Εςωτερικϊν ωσ εξισ: 

Διαφορζσ που κα προκφπταν ςτο φψοσ των τελϊν λόγω τθσ αλλαγισ χριςθσ δεν εφαρμόηονται και τα τζλθ 

ακόμα και μετά τισ 08.08.2013 και ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία διατιρθςθσ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ, 

παραμζνουν ωσ είχαν ι ωσ όφειλαν να είχαν υπολογιςτεί βάςει τθσ αρχικισ νόμιμθσ χριςθσ. 

τθν ανωτζρω εξαίρεςθ εμπίπτουν: 

α) όλεσ οι περιπτϊςεισ τακτοποιιςεων και ρυκμίςεων των νόμων 3775/09 και 3843/10, ςφμφωνα με τουσ 

οποίουσ ορίηονταν ωσ «αλλαγι χριςθσ» θ μετατροπι χϊρων βοθκθτικισ χριςθσ ςε κφρια (π.χ κλείςιμο 

θμιυπαίκριου χϊρου, μετατροπι υπογείου χϊρου με βοθκθτικζσ χριςεισ ςε χϊρο κφριασ χριςθσ), 

β) οι περιπτϊςεισ διατιρθςθσ των ν.4014/11, 4178/13 και 4495/17, για τισ οποίεσ εφαρμόηεται 

ςυντελεςτισ αλλαγισ χριςθσ, δθλαδι εγκατάςταςθ αυκαίρετθσ κφριασ χριςθσ ςτθ κζςθ τθσ νόμιμθσ 

κφριασ χριςθσ τθσ οικοδομικισ άδειασ (π.χ αλλαγι χριςθσ κτιρίου με άδεια κατοικίασ ςε κτίριο 

γραφείων). 

Οι λοιπζσ περιπτϊςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν των ν.4014/11, 4178/13 και 4495/17 οι οποίεσ ςυνιςτοφν 

υπερβάςεισ δόμθςθσ και ζχουν εκτελεςτεί χωρίσ άδεια, ςυνυπολογίηονται ςτισ επιφάνειεσ που ςυμμετζχουν ςτα 

δθμοτικά τζλθ. (Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ εγκ.2/ΤΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019) 

τουσ χϊρουσ που υπιχκθςαν ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ τθσ εγκαταςτακείςασ ς’ αυτοφσ αυκαίρετθσ κφριασ 

χριςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 3843/2010, κακϊσ και ς’ αυτοφσ που υπιχκθςαν ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων για τθν εγκαταςτακείςα ς’ αυτοφσ αυκαίρετθ χριςθ κατά τισ διατάξεισ των 

άρκρων 24 του ν. 4014/2011, 8 του ν. 4178/2013 και 97 του ν. 4495/2017, δεν επιβάλλονται τα αναλογοφντα 

ςτθ διατθροφμενθ αυκαίρετθ χριςθ τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ, τυχόν 

οριςκζντα δυνθτικά ανταποδοτικά τζλθ, κακϊσ και ο φόροσ Ηλεκτροδοτοφμενων χϊρων, οφτε αναδρομικά, οφτε 

κατά το χρόνο του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων, όπερ ςθμαίνει ότι: 

α)εάν για τθν πολεοδομικά προβλεπόμενθ χριςθ του χϊρου που υπιχκθ ςτο κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων τθσ εγκαταςτακείςασ ς’ αυτόν αυκαίρετθσ χριςθσ κατά τισ πιο πάνω 

διατάξεισ, δεν υπιρχε υποχρζωςθ καταβολισ δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, τζλουσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, τυχόν προβλεπόμενων ανταποδοτικϊν τελϊν και φόρου θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, δεν κα 

καταβλθκοφν για τον χϊρο αυτό τα πιο πάνω ανταποδοτικά δθμοτικά τζλθ και ο φόροσ θλεκτροδοτοφμενων 

χϊρων, οφτε αναδρομικά, δθλαδι από τθν εγκατάςταςθ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ μζχρι τθν ζναρξθ του 

κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων, οφτε για το διάςτθμα του κακεςτϊτοσ 

διατιρθςθσ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων γι’ αυτιν λόγω τθσ υπαγωγισ του 

χϊρου αυτοφ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, εάν, κατά 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ των δθμοτικϊν αρχϊν, θ εγκαταςτακείςα ςτο χϊρο 

αυτό αυκαίρετθ χριςθ δθμιουργεί υποχρζωςθ για καταβολι των πιο πάνω δθμοτικϊν τελϊν και φόρου 

θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, 

β) εάν για το χϊρο που υπιχκθ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 

4495/2017, καταβάλλονταν, πριν τθν υπαγωγι, δθμοτικά τζλθ για δθλωκείςα ι διαπιςτωκείςα, κατόπιν 
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ελζγχου των δθμοτικϊν αρχϊν, χριςθ, για τθν οποία ίςχυε μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ ςυντελεςτισ ςε ςχζςθ 

με το ςυντελεςτι που ιςχφει για τθν εγκαταςτακείςα ςτο χϊρο αυτό αυκαίρετθ χριςθ που διατθρείται με τισ 

διατάξεισ αυτζσ, τα εν λόγω δθμοτικά τζλθ κα εξακολουκιςουν να προςδιορίηονται και να καταβάλλονται και 

κατά το κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων με το ςυντελεςτι (μικρότερο ι 

μεγαλφτερο) τθσ χριςθσ που είχε δθλωκεί ι διαπιςτωκεί πριν τθν υπαγωγι, αςχζτωσ του εάν για τθ 

αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου που υπιχκθ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ και διατθρείται ι τελεί ςε αναςτολι 

επιβολισ κυρϊςεων ιςχφει διαφορετικόσ ςυντελεςτισ (μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ αντίςτοιχα) και 

γ) ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, πριν τθν υπαγωγι του χϊρου ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 

3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, είχε δθλωκεί ι είχε εντοπιςτεί, κατόπιν ελζγχου των 

δθμοτικϊν αρχϊν, θ αυκαίρετα εγκαταςτακείςα χριςθ και τα δθμοτικά τζλθ προςδιορίηονταν και 

καταβάλλονταν με το ςυντελεςτι που ίςχυε για τθν χριςθ αυτι, θ υπαγωγι του χϊρου τθσ αυκαίρετθσ 

αυτισ χριςθσ ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων κατά τισ πιο πάνω διατάξεισ, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων αυτϊν, για τυχόν επανακακοριςμό των δθμοτικϊν τελϊν 

με βάςθ τθν πολεοδομικά νόμιμθ χριςθ του χϊρου αυτοφ. (ΓνΝΚ 237/2018, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον 

Τπουργό Εςωτερικϊν, βλ. ςχετικά ΤΠ.Ε. 32292/25.04.2019) 

Τπαγωγι αυκαίρετων καταςκευϊν που επιφζρουν αφξθςθ τθσ επιφάνειασ ι εμβαδοφ ςε τζλθ 

Οι αυκαίρετεσ αυτζσ καταςκευζσ, που υπιχκθςαν ςτο πιο πάνω κακεςτϊσ τθσ τριακονταετοφσ αναςτολισ 

επιβολισ κυρϊςεων ι και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ κατά τισ πιο πάνω διατάξεισ, εφόςον επιφζρουν αφξθςθ 

τθσ επιφάνειασ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων ι του εμβαδοφ ακίνθτθσ περιουςίασ, υπόκεινται και ςτα 

αναλογοφντα δθμοτικά τζλθ και φόρο θλεκτροδοτοφμενων χϊρων κακ’ όλο το χρόνο τθσ τριακονταετοφσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και διατιρθςθσ και από τθν ζναρξθ του εν λόγω κακεςτϊτοσ, εφόςον ςτισ 

διατάξεισ αυτζσ δεν ορίηεται ότι απαλλάςςονται από τα τζλθ αυτά και το φόρο θλεκτροδοτοφμενων χϊρων κατά 

το κακεςτϊσ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων ι εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ, όπωσ ρθτά ορίςτθκε για το πριν τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του κακεςτϊτοσ χρονικό διάςτθμα (αναδρομικά). Από τισ διατάξεισ δε των άρκρων 24 παρ. 1α και 

11 ν. 4014/2011 και 8 και 24 παρ. 4 ν. 4178/2013 ςυνάγεται ότι χρόνοσ ζναρξθσ του πιο πάνω κακεςτϊτοσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ των αυκαιρζτων καταςκευϊν που υπιχκθςαν 

ςτουσ νόμουσ αυτοφσ ορίςτθκε θ ζναρξθ ιςχφοσ των νόμων αυτϊν (21-09-2011 για το ν. 4014/2011 και 08-08-2013 

για το ν. 4178/2013), ενϊ με το ν. 4495/2017 ορίςτθκε θ 08-08-2013 ωσ ενιαίοσ χρόνοσ ενάρξεωσ του κακεςτϊτοσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ για τισ υπαγωγζσ και ςτουσ τρεισ νόμουσ, 

εφόςον με το προτελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 105 του νόμου αυτοφ ωσ θμερομθνία προςδιοριςμοφ 

τθσ αναδρομικισ απαλλαγισ για το εκτόσ ρυκμίςεωσ διάςτθμα ορίηεται θ 08-08-2013. (ΓνΝΚ 237/2018, θ οποία 

ζγινε αποδεκτι από τον Τπουργό Εςωτερικϊν, βλ. ςχετικά ΤΠ.Ε. 32292/25.04.2019) 

Από όλα τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι ο προχπολογιςμόσ εςόδων – εξόδων του τζλουσ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ για το ζτοσ 2020 ιςοςκελίηεται ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 

τεφχοσ Β’) θ οποία προβλζπει ότι: 

 «Για τον προςδιοριςμό του φψουσ των ςυντελεςτϊν επιβολισ των ανταποδοτικϊν τελϊν λαμβάνεται 

υπόψθ ότι τα ζςοδα: 
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α) καλφπτουν το ςφνολο των δαπανϊν των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 

ελλείμματα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ παράλλθλα τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν από τθν 

ανεπαρκι κάλυψθ τθσ δαπάνθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτοιχεία, 

β) μθν υπερβαίνουν το φψοσ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των ανταποδοτικϊν 

υπθρεςιϊν, άλλωσ υποκρφπτεται φορολογία, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ανταποδοτικότθτασ, 

γ) καλφπτουν αποκλειςτικά και μόνο τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και δεν μποροφν να 

εξυπθρετιςουν άλλεσ δαπάνεσ του διμου. 

φμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 1, περ. η του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ςτισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ οικονομικισ επιτροπισ ανικει θ ειςιγθςθ προσ το δθμοτικό ςυμβοφλιο για τθν επιβολι 

τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν.  

 

φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθ ςχετικι νομολογία τα επιβαλλόμενα τζλθ, πρζπει να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ  και τθσ ωφελιμότθτασ ςε κάκε κατθγορία 

υπόχρεων. Επίςθσ πρζπει να τθρείται αυςτθρά θ κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και θ αφξθςθ των 

τελϊν να είναι ανάλογθ με τθν αφξθςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν.  

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α   Ι 

Ειδικό Σιμολόγιο Δθμοτικϊν Σελϊν & Δθμοτικϊν Φόρων και Υδρευςθσ  

Ευπακϊν Κοινωνικϊν ΟμάδωνΔιμου Αλιάρτου – Θεςπιζων 

 

το Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με 

το άρκρο 13 του Ν. 4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του Ν.1910/44 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  

 

Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων για 

το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 

Α. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  
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Β. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 10.000 ευρϊ. 

 

Δ. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 67%:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Ενιλικεσ ι προςτατευόμενα τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω με απόφαςθ ςε ιςχφ τθσ κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ.  

 

Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Μακροχρόνια άνεργοι νοοφνται όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει αδιαλείπτωσ επί 12µθνο εγγραφι ςτον ΟΑΕ∆ (και οι 

δυο γονείσ με ανιλικα τζκνα).  

 

Σ. ΑΠΟΡΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Άποροι νοοφνται όςοι είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ. Η υλοποίθςθ των 

παραπάνω απαλλαγϊν κα πραγματοποιείται φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτο διμο και τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει 

 

Αναλυτικά: 

1. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ  

Η ιδιότθτα του πολυτζκνου κακορίηεται από τθ διάταξθ του άρκρου 1 του Ν.1910/44 όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006, ςφμφωνα με τθν οποία :   

 Πολφτεκνοι είναι οι γονείσ οι ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τεςςάρων τουλάχιςτον  τζκνων από 

ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντων ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν 

ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα 

αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε 

ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.   

 Ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων του και είναι μόνοσ 

υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθμζνα ι εκτόσ γάμου 

γεννθκζντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 
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και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα 

τζκνα αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε 

αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και 

οικογενειακισ κατάςταςθσ.   

 Αν ο ζνασ από τουσ γονείσ κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ πολζμου ςε  ποςοςτό 

εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, αυτόσ κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα εκ 

των υπαγομζνων ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ πρϊτθσ παραγράφου.   

 ε περίπτωςθ κανάτου και των δφο γονζων, τα απορφανιςκζντα τζκνα αποτελοφν ιδίαν  οικογζνεια και, 

αν είναι τουλάχιςτον δφο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετιματα των πολυτζκνων και των τζκνων των 

πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου.   

 Πολφτεκνοι επίςθσ κεωροφνται οι γονείσ που απζκτθςαν και διατθροφν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα  βάςει 

των διατάξεων του Ν.860/79.   

 Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα βάςει των διατάξεων του Ν.860/1979 (ΦΕΚ  2/Αϋ), 

όπωσ και εκείνοι που τθν αποκτοφν βάςει των διατάξεων του παρόντοσ τθ διατθροφν ιςοβίωσ και 

απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα, τα δε τζκνα τουσ 

προςτατεφονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τζκνων πολυτζκνων όςο διαρκεί θ πολυτεκνικι 

ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ γονζα.   

 Σζλοσ, από τθν διάταξθ του άρκρου 8 παρ.4 του Ν.1910/44, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ςυνάγεται ότι των 

φορολογικϊν ελαφρφνςεων που παρζχονται ςτουσ πολφτεκνουσ γονείσ, αναλόγωσ των τζκνων τουσ, 

απολαμβάνουν μόνον οι γονείσ και όχι τα τζκνα τουσ.  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ : 

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου - 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 

Ελλάδοσ (ΑΠΕ).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 
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δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία 

για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει 

οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει 

μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το 

όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, 

από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ του 

Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

2. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 

φμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) τθν ιδιότθτα του τριτζκνου αποκτοφν : 

Γονζασ ι γονείσ οι οποίοι ζχουν τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ 

γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία: 

α) είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ι  

β) φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα αυτϊν, 

όπου αυτό προβλζπεται.  

τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ :   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ  

Ωσ μονογονζασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατϋαποκλειςτικότθτα ι μετά από 

ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςοτζρων ανιλικων τζκνων. Σο δικαίωμα αυτό αςκείται από τον 

γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων εφόςον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 

τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 6 παρ.2 Ν.3454/06 & παρ. 6 του άρκρου 29 

του Ν.3838/2010).  
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ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 10.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από το οποίο να προκφπτει θ 

ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ π.χ. λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, δικαςτικι 

απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα κλπ. 

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 
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4. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑΜΕΑ)  

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που ζχουν μόνιμεσ ι προςωρινζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ, 

αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω, που προζρχονται από φυςικι, ψυχικι ι νοθτικι ανεπάρκεια. 

Άτομα με μόνιμθ ανικανότθτα είναι οι κινθτικοί ανάπθροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όςοι ζχουν δυςκολία ςτθν 

αντίλθψθ, τθν επικοινωνία και τθν προςαρμογι και οι αςκενείσ με επιλθψία, ανεπάρκεια νεφροφ, καρδιοπακείσ 

κλπ, και γενικά οποιαδιποτε αςκζνεια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω α) με απόφαςθ από το Κζντρο 

Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΠΑ. ι β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), 

του Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν 

ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 01.9.2011) .Εξαιροφνται τθσ 

προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου αναπθρίασ άνω των 67% 

προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

Διευκρινίηεται ότι ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα δεν προςμετροφνται τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα 

αναπθρίασ (προνοιακά επιδόματα, επίδομα κίνθςθσ, διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν και 

μεταμοςχευμζνων ςυμπαγϊν οργάνων κλπ) τα οποία είναι αφορολόγθτα (άρκρο 13 ν. 4368/16). 

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογ/ςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου. 

2. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ μπορεί να προςκομίςει :  

α) Απόφαςθ του ΚΕ.ΠΑ. ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και το 

χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία αυτι ι  

β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), του Ναυτικοφ 

(Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ 

Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 

01.9.2011. 

Εξαιροφνται τθσ προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου 

αναπθρίασ άνω των 67% προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν 

φορζων για δια βίου χοριγθςθ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ άνω του 67%.  
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3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Νζο πιςτοποιθτικό ΚΕ.ΠΑ. ςε περίπτωςθ που ζχει λιξει θ χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ του, εκκακαριςτικό 

ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., και Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ τθν οποία κα προςκομίηει ΚΑΘΕ 

ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία για ενθμζρωςθ 

τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει οποιαδιποτε 

μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει μεταβολι ςτθ 

ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελοσ ζωσ πζντε 

ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, από το ειδικό 

τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου. 

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Μακροχρόνια άνεργοι κεωροφνται οι πολίτεσ που ζχουν παραμείνει άνεργοι για διάςτθμα άνω των 12 μθνϊν. 

Η ανεργία πρζπει να προκφπτει από δελτίο ανεργίασ κεωρθμζνο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίςτοιχο 

χρονικό διάςτθμα. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ανϊτατο οικογενειακό ειςοδθματικό κριτιριο 5.000 € φορολογθτζο ειςόδθμα προςαυξθμζνο κατά 2.000 

€ για το κάκε τζκνο, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ  
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Αίτθςθ του δικαιοφχου μακροχρόνια ανζργου ι ωφελοφμενου από τα προγράμματα ΟΑΕΔ, με ςυνθμμζνα όλα 

τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Κάρτα ανεργίασ άνω του ενόσ ζτουσ για τον ζναν τουλάχιςτον εξ αυτϊν και ενεργι κάρτα ανεργίασ για τον 

ζτερο, εκτόσ αν είναι ωφελοφμενοσ από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.  

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

6. ΑΣΟΜΑ ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΑ Ε ΚΑΣΑΣΑΘ ΦΣΩΧΕΙΑ (ΑΠΟΡΟΙ) 

Άποροι κεωροφνται τα άτομα που βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικονομικισ αδυναμίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου.  

3. Βιβλιάριο απορίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου ςε ιςχφ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

 

7.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ (Κ.Ε.Α.)  

το προνοιακό αυτό πρόγραμμα εντάςςονται τα άτομα ι τα νοικοκυριά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018.  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων. 

Διευκρινίηεται ότι το Κ.Ε.Α. είναι αφορολόγθτο, δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα (άρκρο 14 Απόφαςθσ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-

2018).  
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου 

2. Εγκρικείςα Αίτθςθ ζνταξθσ ςτο Κοινωνικό Επίδομα Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1,Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

φμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και τθ ςχετικι νομολογία τα επιβαλλόμενα τζλθ πρζπει να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ και τθσ ωφελιμότθτασ ςε κάκε κατθγορία 

υπόχρεων. επίςθσ πρζπει να τθρείται αυςτθρά θ κεμελιϊδθσ αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ και θ αφξθςθ των 

τελϊν να είναι ανάλογθ με τθν αφξθςθ του κόςτουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν. 

τθ ςυνζχεια, ο κ. Πρόεδροσ κάλεςε το Δθμοτικό υμβοφλιο όπωσ αποφαςίςει ςχετικά. 

 

Ο Επικεφαλισ τθσ δθμοτικισ παράταξθσ «Λαϊκι υςπείρωςθ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων», κοσ Μποφτςικοσ 

Γεϊργιοσ, ανζφερε ότι θ παράταξθ του διαφωνεί με τθν επιβολι τελϊν και φόρων ςτουσ δθμότεσ και γι’ αυτό το 

λόγο καταψθφίηει. 

τθ ςυνζχεια ακολοφκθςε ψθφοφορία κατά τθν οποία  επί των είκοςι ζξι (26) παρόντων δθμοτικϊν 

ςυμβοφλων οι δεκατζςςερισ (14) ψιφιςαν υπζρ και οι δϊδεκα (12) κατά. 
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Σο Δθμοτικό υμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ του  

α) τισ διατάξεισ του άρκρου 69 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α/7-6-2010)  

β) τθν υπ’ αρ. 105/2019 Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, θ οποία εκδόκθκε βάςει του άρκρου 72 παρ.1 

περίπτ. ηϋ του Ν. 3852/10 και αναφζρεται παραπάνω, κακϊσ και τισ ειςθγιςεισ-τοποκετιςεισ που διατυπϊκθκαν 

ςε αυτό, και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ 

 

Α) Σθν ζγκριςθ τθσ υπ’ αρικμ. 105/2019 απόφαςθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, περί 

επιβολισ ανταποδοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ ζτουσ 2020,  ςτο Διμο Αλιάρτου – Θεςπιζων, θ 

οποία αποτελεί ειςιγθςθ προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο 

 

Β) Σθν αναπροςαρμογι των κάτωκι ςυντελεςτϊν των ανταποδοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ & φωτιςμοφ για το 

ζτοσ 2020, ςτο Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, όπωσ αυτά αποτυπϊνονται ςτθν υπ’ αρικμ. 105/2019 Απόφαςθ τθσ 

Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων: 

 

 υντελεςτισ για οικίεσ εντόσ και εκτόσ ςχεδίου ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ, ο ςυντελεςτισ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,65 

 υντελεςτισ για κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπικοφσ και φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ  εντόσ και εκτόσ 

ςχεδίου ςε όλουσ τουσ οικιςμοφσ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,65 

 υντελεςτισ για άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ εντόσ και εκτόσ ςχεδίου ςε όλουσ 

τουσ οικιςμοφσ προτείνεται να είναι: 

ΣΙΜΘ = 1,75 

Επίςθσ: 

 τεγαςμζνοι χϊροι από 1.000 ζωσ 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 1.001 ζωσ 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο ςυντελεςτισ 

ορίηεται μειωμζνο εμβαδόν κατά 20% του ςε κάκε ακίνθτο του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 τεγαςμζνοι χϊροι άνω των 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο ςυντελεςτισ 

ορίηεται ςτο 60% του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι από 1.000 ζωσ 6.000 τ.μ.: 

Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ 1.001 ζωσ 6.000 τ.μ. όλων των επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο 

ςυντελεςτισ ορίηεται μειωμζνο εμβαδόν κατά 10% του ςε κάκε ακίνθτο του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Μθ ςτεγαςμζνοι χϊροι άνω των 6.000 τ.μ.: 
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Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω επαγγελματικϊν κατθγοριϊν ο 

ςυντελεςτισ ορίηεται ςτο 30%του αντίςτοιχου ςυντελεςτι. 

 Για εργοταξιακοφσ μετρθτζσ θ χρζωςθ γίνεται με τιμολόγιο γενικισ χριςθσ και ίςθ με τα τετραγωνικά τθσ 

καλυπτόμενθσ επιφάνειασ τθσ οικοδομισ ςφμφωνα με τθν οικοδομικι άδεια  

 Για τισ αποκικεσ που ενοικιάηονται/ χρθςιμοποιοφντα ςαν επαγγελματικοί χϊροι, θ χρζωςθ γίνεται ςτθν 

ΔΕΗ με τιμολόγιο επαγγελματικισ χριςθσ.  

Οι παραχωροφμενοι κοινόχρθςτοι χϊροι ι οι καταλθφκζντεσ αυκαίρετα εξομοιϊνονται με μθ ςτεγαςμζνουσ 

χϊρουσ και βεβαιϊνονται τζλθ κακαριότθτασ με βεβαιωτικό κατάλογο ίδια με τουσ ςτεγαςμζνουσ 

4. Για οποιαδιποτε προςαρμογι απαιτθκεί όλου ι μζρουσ θλεκτροδοτοφμενου ακινιτου ςφμφωνα με τθν 

παροφςα απόφαςθ, αυτι θ αλλαγι κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ από τον καταναλωτι και 

ιδιοκτιτθ των προβλεπόμενων υπεφκυνων δθλϊςεων θλεκτροδοτοφμενων και μθ ακινιτων τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν. 

 

5. Δεν απαλλάςςονται του τζλουσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία και 

κείμενεσ αποφάςεισ: 

α) Σο ΙΚΑ, το Μετοχικό Σαμείο Πολιτικϊν Τπαλλιλων, τα Νοςοκομεία, τα Πανεπιςτιμια και εκείνοι που 

ζχουν φορολογικζσ απαλλαγζσ από ςυμβάςεισ που ζχουν ςυνάψει με το δθμόςιο, όπωσ ο ΟΕ, δεν 

απαλλάςςονται του τζλουσ. (άρκρο 82 του ΒΔ 24.9/20.10.58, τΕ13/2000). 

β) Ακίνθτα του δθμοςίου ι των ΟΣΑ που ζχουν παραχωρθκεί ι εκμιςκωκεί ςε τρίτουσ δενεξαιροφνται του 

τζλουσ (Γνωμ. Νομ. Τπθρ. Διοικ. 691/83, ΕΔΔ 1985 ςελ. 274). 

γ) Κτθνοτροφικζσ και πτθνοτροφικζσ μονάδεσ και άλλεσ γεωργικζσ επιχειριςεισ που βρίςκονται ςε 

αγροτικζσ περιοχζσ εντόσ αγρϊν υπόκεινται ςτο τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (877/1985 Ατομικι 

Γνωμοδότθςθ του Νομικοφ υμβοφλου του ΤΠ.Ε.). 

Ακίνθτα, ςτα οποία διακόπτεται θ θλεκτροδότθςθ, απαλλάςςονται από τθν καταβολι ενιαίου 

ανταποδοτικοφ τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, από τθν θμερομθνία υποβολισ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ 

τουσ ι του νόμιμου εκπροςϊπου αυτοφ προσ τον οικείο διμο ότι δεν θλεκτροδοτοφνται και ότι δεν πρόκειται 

να χρθςιμοποιθκοφν. 

Μζχρι τθν υποβολι τθσ ανωτζρω διλωςθσ, τα τζλθ οφείλονται ανά κατθγορία ακινιτου και 

καταβάλλονται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α' 171). 

Εάν, παρά τθν υποβολι τθσ διλωςθσ διαπιςτωκεί θλεκτροδότθςθ ι χριςθ του ακινιτου, επιβάλλεται ςε βάροσ 

του υπόχρεου το τζλοσ που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγισ και ιςόποςο πρόςτιμο. (άρκρο 3 παρ.1 

Ν.25/75 όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.14 του άρκρου 9 του Ν.2503/97 και τθν παρ.1 του άρκρου 5 του 

Ν.3345/05, ΦΕΚ - 138 Α' και τθν παρ.1 του άρκρου 222 του Ν.4555/18)  

 

6.Για τισ εγκαταςτάςεισ φωτοβολταικϊν ςυςτθμάτων ςυλλογισ ςε αγροτεμάχια ι ςε αδόμθτα οικόπεδα ο 

ςυντελεςτισ κα επιβάλλεται επί των τετραγωνικϊν μόνιμων ι προςωρινϊν ςτεγαςμζνων χϊρων που 

καταςκευάηονται ι τοποκετοφνται εντόσ του χϊρου. 
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7. Για τισ Αυκαίρετεσ καταςκευζσ και αλλαγζσ χριςθσ (Ν.4495/17 και Ν.3843/10, 4014/11 και 4178/13) ζχει 

εφαρμογι θ 237/2018 γνωμοδότθςθ ΝΚ θ οποία ζχει γίνει αποδεκτι από τον υπουργό Εςωτερικϊν ωσ εξισ: 

Διαφορζσ που κα προκφπταν ςτο φψοσ των τελϊν λόγω τθσ αλλαγισ χριςθσ δεν εφαρμόηονται και τα τζλθ 

ακόμα και μετά τισ 08.08.2013 και ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία διατιρθςθσ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ, 

παραμζνουν ωσ είχαν ι ωσ όφειλαν να είχαν υπολογιςτεί βάςει τθσ αρχικισ νόμιμθσ χριςθσ. 

τθν ανωτζρω εξαίρεςθ εμπίπτουν: 

α) όλεσ οι περιπτϊςεισ τακτοποιιςεων και ρυκμίςεων των νόμων 3775/09 και 3843/10, ςφμφωνα με τουσ 

οποίουσ ορίηονταν ωσ «αλλαγι χριςθσ» θ μετατροπι χϊρων βοθκθτικισ χριςθσ ςε κφρια (π.χ κλείςιμο 

θμιυπαίκριου χϊρου, μετατροπι υπογείου χϊρου με βοθκθτικζσ χριςεισ ςε χϊρο κφριασ χριςθσ), 

β) οι περιπτϊςεισ διατιρθςθσ των ν.4014/11, 4178/13 και 4495/17, για τισ οποίεσ εφαρμόηεται 

ςυντελεςτισ αλλαγισ χριςθσ, δθλαδι εγκατάςταςθ αυκαίρετθσ κφριασ χριςθσ ςτθ κζςθ τθσ νόμιμθσ 

κφριασ χριςθσ τθσ οικοδομικισ άδειασ (π.χ αλλαγι χριςθσ κτιρίου με άδεια κατοικίασ ςε κτίριο 

γραφείων). 

Οι λοιπζσ περιπτϊςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν των ν.4014/11, 4178/13 και 4495/17 οι οποίεσ ςυνιςτοφν 

υπερβάςεισ δόμθςθσ και ζχουν εκτελεςτεί χωρίσ άδεια, ςυνυπολογίηονται ςτισ επιφάνειεσ που ςυμμετζχουν ςτα 

δθμοτικά τζλθ. (Τπ. Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ εγκ.2/ΤΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/49581/2075/31.05.2019) 

τουσ χϊρουσ που υπιχκθςαν ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ τθσ εγκαταςτακείςασ ς’ αυτοφσ αυκαίρετθσ κφριασ 

χριςθσ, κατά τισ διατάξεισ του άρκρου 5 του ν. 3843/2010, κακϊσ και ς’ αυτοφσ που υπιχκθςαν ςε κακεςτϊσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων για τθν εγκαταςτακείςα ς’ αυτοφσ αυκαίρετθ χριςθ κατά τισ διατάξεισ των 

άρκρων 24 του ν. 4014/2011, 8 του ν. 4178/2013 και 97 του ν. 4495/2017, δεν επιβάλλονται τα αναλογοφντα 

ςτθ διατθροφμενθ αυκαίρετθ χριςθ τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, τζλοσ ακίνθτθσ περιουςίασ, τυχόν 

οριςκζντα δυνθτικά ανταποδοτικά τζλθ, κακϊσ και ο φόροσ Ηλεκτροδοτοφμενων χϊρων, οφτε αναδρομικά, οφτε 

κατά το χρόνο του κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων, όπερ ςθμαίνει ότι: 

α)εάν για τθν πολεοδομικά προβλεπόμενθ χριςθ του χϊρου που υπιχκθ ςτο κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων τθσ εγκαταςτακείςασ ς’ αυτόν αυκαίρετθσ χριςθσ κατά τισ πιο πάνω 

διατάξεισ, δεν υπιρχε υποχρζωςθ καταβολισ δθμοτικϊν τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, τζλουσ ακίνθτθσ 

περιουςίασ, τυχόν προβλεπόμενων ανταποδοτικϊν τελϊν και φόρου θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, δεν κα 

καταβλθκοφν για τον χϊρο αυτό τα πιο πάνω ανταποδοτικά δθμοτικά τζλθ και ο φόροσ θλεκτροδοτοφμενων 

χϊρων, οφτε αναδρομικά, δθλαδι από τθν εγκατάςταςθ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ μζχρι τθν ζναρξθ του 

κακεςτϊτοσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων, οφτε για το διάςτθμα του κακεςτϊτοσ 

διατιρθςθσ τθσ αυκαίρετθσ χριςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων γι’ αυτιν λόγω τθσ υπαγωγισ του 

χϊρου αυτοφ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, εάν, κατά 

τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τισ κανονιςτικζσ αποφάςεισ των δθμοτικϊν αρχϊν, θ εγκαταςτακείςα ςτο χϊρο 

αυτό αυκαίρετθ χριςθ δθμιουργεί υποχρζωςθ για καταβολι των πιο πάνω δθμοτικϊν τελϊν και φόρου 

θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, 
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β) εάν για το χϊρο που υπιχκθ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 

4495/2017, καταβάλλονταν, πριν τθν υπαγωγι, δθμοτικά τζλθ για δθλωκείςα ι διαπιςτωκείςα, κατόπιν 

ελζγχου των δθμοτικϊν αρχϊν, χριςθ, για τθν οποία ίςχυε μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ ςυντελεςτισ ςε ςχζςθ 

με το ςυντελεςτι που ιςχφει για τθν εγκαταςτακείςα ςτο χϊρο αυτό αυκαίρετθ χριςθ που διατθρείται με τισ 

διατάξεισ αυτζσ, τα εν λόγω δθμοτικά τζλθ κα εξακολουκιςουν να προςδιορίηονται και να καταβάλλονται και 

κατά το κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων με το ςυντελεςτι (μικρότερο ι 

μεγαλφτερο) τθσ χριςθσ που είχε δθλωκεί ι διαπιςτωκεί πριν τθν υπαγωγι, αςχζτωσ του εάν για τθ 

αυκαίρετθ χριςθ του χϊρου που υπιχκθ ςτισ πιο πάνω διατάξεισ και διατθρείται ι τελεί ςε αναςτολι 

επιβολισ κυρϊςεων ιςχφει διαφορετικόσ ςυντελεςτισ (μεγαλφτεροσ ι μικρότεροσ αντίςτοιχα) και 

γ) ςτθν περίπτωςθ κατά τθν οποία, πριν τθν υπαγωγι του χϊρου ςτισ πιο πάνω διατάξεισ των νόμων 

3843/2010, 4014/2011, 4178/2013 και 4495/2017, είχε δθλωκεί ι είχε εντοπιςτεί, κατόπιν ελζγχου των 

δθμοτικϊν αρχϊν, θ αυκαίρετα εγκαταςτακείςα χριςθ και τα δθμοτικά τζλθ προςδιορίηονταν και 

καταβάλλονταν με το ςυντελεςτι που ίςχυε για τθν χριςθ αυτι, θ υπαγωγι του χϊρου τθσ αυκαίρετθσ 

αυτισ χριςθσ ςε κακεςτϊσ διατιρθςθσ ι αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων κατά τισ πιο πάνω διατάξεισ, δεν 

λαμβάνεται υπόψθ, κατά τθν ζννοια των διατάξεων αυτϊν, για τυχόν επανακακοριςμό των δθμοτικϊν τελϊν 

με βάςθ τθν πολεοδομικά νόμιμθ χριςθ του χϊρου αυτοφ. (ΓνΝΚ 237/2018, θ οποία ζγινε αποδεκτι από τον 

Τπουργό Εςωτερικϊν, βλ. ςχετικά ΤΠ.Ε. 32292/25.04.2019) 

  

Τπαγωγι αυκαίρετων καταςκευϊν που επιφζρουν αφξθςθ τθσ επιφάνειασ ι εμβαδοφ ςε τζλθ 

Οι αυκαίρετεσ αυτζσ καταςκευζσ, που υπιχκθςαν ςτο πιο πάνω κακεςτϊσ τθσ τριακονταετοφσ αναςτολισ 

επιβολισ κυρϊςεων ι και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ κατά τισ πιο πάνω διατάξεισ, εφόςον επιφζρουν αφξθςθ 

τθσ επιφάνειασ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων ι του εμβαδοφ ακίνθτθσ περιουςίασ, υπόκεινται και ςτα 

αναλογοφντα δθμοτικά τζλθ και φόρο θλεκτροδοτοφμενων χϊρων κακ’ όλο το χρόνο τθσ τριακονταετοφσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και διατιρθςθσ και από τθν ζναρξθ του εν λόγω κακεςτϊτοσ, εφόςον ςτισ 

διατάξεισ αυτζσ δεν ορίηεται ότι απαλλάςςονται από τα τζλθ αυτά και το φόρο θλεκτροδοτοφμενων χϊρων κατά 

το κακεςτϊσ αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων ι εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ, όπωσ ρθτά ορίςτθκε για το πριν τθν 

ζναρξθ ιςχφοσ του κακεςτϊτοσ χρονικό διάςτθμα (αναδρομικά). Από τισ διατάξεισ δε των άρκρων 24 παρ. 1α και 

11 ν. 4014/2011 και 8 και 24 παρ. 4 ν. 4178/2013 ςυνάγεται ότι χρόνοσ ζναρξθσ του πιο πάνω κακεςτϊτοσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ των αυκαιρζτων καταςκευϊν που υπιχκθςαν 

ςτουσ νόμουσ αυτοφσ ορίςτθκε θ ζναρξθ ιςχφοσ των νόμων αυτϊν (21-09-2011 για το ν. 4014/2011 και 08-08-2013 

για το ν. 4178/2013), ενϊ με το ν. 4495/2017 ορίςτθκε θ 08-08-2013 ωσ ενιαίοσ χρόνοσ ενάρξεωσ του κακεςτϊτοσ 

αναςτολισ επιβολισ κυρϊςεων και εξαίρεςθσ από τθν κατεδάφιςθ για τισ υπαγωγζσ και ςτουσ τρεισ νόμουσ, 

εφόςον με το προτελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 105 του νόμου αυτοφ ωσ θμερομθνία προςδιοριςμοφ 

τθσ αναδρομικισ απαλλαγισ για το εκτόσ ρυκμίςεωσ διάςτθμα ορίηεται θ 08-08-2013. (ΓνΝΚ 237/2018, θ οποία 

ζγινε αποδεκτι από τον Τπουργό Εςωτερικϊν, βλ. ςχετικά ΤΠ.Ε. 32292/25.04.2019) 

ΑΔΑ: ΩΜ51ΩΨ4-Τ7Ν



 

30 

Από όλα τα προαναφερόμενα προκφπτει ότι ο προχπολογιςμόσ εςόδων – εξόδων του τζλουσ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ για το ζτοσ 2020 ιςοςκελίηεται ςφμφωνα με τθν ΚΤΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 

τεφχοσ Β’) θ οποία προβλζπει ότι: 

 «Για τον προςδιοριςμό του φψουσ των ςυντελεςτϊν επιβολισ των ανταποδοτικϊν τελϊν λαμβάνεται 

υπόψθ ότι τα ζςοδα: 

α) καλφπτουν το ςφνολο των δαπανϊν των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ϊςτε να μθν δθμιουργοφνται 

ελλείμματα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ παράλλθλα τυχόν διαφορζσ που προκφπτουν από τθν 

ανεπαρκι κάλυψθ τθσ δαπάνθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω ςτοιχεία, 

β) μθν υπερβαίνουν το φψοσ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των ανταποδοτικϊν 

υπθρεςιϊν, άλλωσ υποκρφπτεται φορολογία, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ τθσ ανταποδοτικότθτασ, 

γ) καλφπτουν αποκλειςτικά και μόνο τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και δεν μποροφν να 

εξυπθρετιςουν άλλεσ δαπάνεσ του διμου 

 

  ΜΕΙΩΕΙ – ΑΠΑΛΛΑΓΕ – ΕΛΑΦΡΤΝΕΙ 

 

Μείωςθ τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 

το πλαίςιο άςκθςθσ κοινωνικισ πολιτικισ του Διμου, δεδομζνθσ τθσ ιδιαίτερα δφςκολθσ οικονομικισ 

ςυγκυρίασ και ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 202 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων (Ν.3463/06) ορίηονται τα 

εξισ: « Με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, που λαμβάνεται με τθν απόλυτθ πλειοψθφία του 

αρικμοφ των μελϊν του , είναι δυνατι θ μείωςθ δθμοτικϊν φόρων ι τελϊν, όπωσ θ ιδιότθτα τουσ οριοκετείται 

αντίςτοιχα από τθν κείμενθ νομοκεςία». 

 

Α. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Β. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 10.000 ευρϊ. 

 

Δ. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 67%:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Ενιλικεσ ι προςτατευόμενα τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω με απόφαςθ ςε ιςχφ τθσ κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ.  
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Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Μακροχρόνια άνεργοι νοοφνται όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει αδιαλείπτωσ επί 12µθνο εγγραφι ςτον ΟΑΕ∆ (και οι 

δυο γονείσ με ανιλικα τζκνα).  

 

Σ. ΑΠΟΡΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Άποροι νοοφνται όςοι είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ. Η υλοποίθςθ των 

παραπάνω απαλλαγϊν κα πραγματοποιείται φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτο διμο και τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει 

Η χρζωςθ του μειωμζνου τιμολογίου κα ιςχφει μόνο για τθν παροχι ςτθν κφρια κατοικία και δεν αφορά 

επαγγελματικοφσ, βιομθχανικοφσ - βιοτεχνικοφσ χϊρουσ. 

Επίςθσ με δεδομζνο ότι για οποιαδιποτε προςαρμογι απαιτθκεί όλου ι μζρουσ θλεκτροδοτοφμενου 

ακινιτου ςφμφωνα με τθν παροφςα απόφαςθ, αυτι θ αλλαγι κα πραγματοποιείται με τθν προςκόμιςθ από τον 

καταναλωτι και ιδιοκτιτθ των προβλεπόμενων ο υπεφκυνων δθλϊςεων θλεκτροδοτοφμενων και μθ ακινιτων τθσ 

κείμενθσ νομοκεςίασ και των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν και με δεδομζνο ότι από τθν επεξεργαςία των 

παραπάνω ςτοιχείων κα προκφψουν αδιλωτα τετραγωνικά τα οποία κυρίωσ τακτοποιικθκαν με τθν κείμενθ 

νομοκεςία περί αυκαιρζτων κακϊσ επίςθσ και τθν επικαιροποίθςθ των ςτοιχείων των ακινιτων που κα 

πραγματοποιθκεί με τθν λιψθ των προβλεπόμενων ςτοιχείων από δθμόςιουσ φορείσ κεωρείται ότι όποια πικανι 

απόκλιςθ κετικι ι αρνθτικι που μπορεί να υπάρξει από τον υπολογιςμό με τα ςθμερινά πλαςματικά τετραγωνικά 

δεν κα είναι μικρι για το ζτοσ 2020.  

Σζλοσ οποιαδιποτε πικανι απόκλιςθ, κετικι ι αρνθτικι πραγματοποιθκεί με τθν λιξθ του ζτουσ, αυτι κα 

υπολογιςτεί κατά τθν διάρκεια υπολογιςμοφ των ανταποδοτικϊν τελϊν τθσ επόμενθσ χρονιάσ.  

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Θ Μ Α   Ι 

Ειδικό Σιμολόγιο Δθμοτικϊν Σελϊν & Δθμοτικϊν Φόρων και Υδρευςθσ  

Ευπακϊν Κοινωνικϊν ΟμάδωνΔιμου Αλιάρτου – Θεςπιζων 

 

το Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Κοινωνικϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων, εντάςςονται ςφμφωνα με 

το άρκρο 13 του Ν. 4368/2016 οι εξισ ομάδεσ: 

1. Πολφτεκνοι με τζςςερα ανιλικα τζκνα ι ζχοντεσ τθν ιδιότθτα του Πολφτεκνου(άρκρο 1 του Ν.1910/44 

όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006)  

2. Σρίτεκνοιμε τρία ανιλικα τζκνα  

3. Μονογονεϊκζσ Οικογζνειεσμε ζνα ι περιςςότερα ανιλικα τζκνα 

4. Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ(οι ζχοντεσ ι τα ανιλικα τζκνα αυτϊν, αναπθρία τουλάχιςτον 67% και άνω)  

5. Μακροχρόνια Άνεργοι (αν υπάρχει γάμοσ και οι δφο να είναι άνεργοι)  

6. Άποροι 

7. Δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.)  
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Ειδικότερα, για όςουσ ενταχκοφν ςτο Ειδικό Σιμολόγιο Ευπακϊν Ομάδων του Διμου Αλιάρτου - Θεςπιζων για 

το ζτοσ 2020 ιςχφει: 

 

 

Α. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο οικογενειακό ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Β. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 15.000 ευρϊ.  

 

Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Με ετιςιο φορολογθτζο ειςόδθμα μζχρι 10.000 ευρϊ. 

 

Δ. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΘΡΙΑ ΑΝΩ ΣΟΤ 67%:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Ενιλικεσ ι προςτατευόμενα τζκνα με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω με απόφαςθ ςε ιςχφ τθσ κατά 

περίπτωςθ αρμόδιασ υγειονομικισ επιτροπισ.  

 

Ε. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ:Απαλλαγι κατά το 30%. 

Μακροχρόνια άνεργοι νοοφνται όςοι ζχουν ςυμπλθρϊςει αδιαλείπτωσ επί 12µθνο εγγραφι ςτον ΟΑΕ∆ (και οι 

δυο γονείσ με ανιλικα τζκνα).  

 

Σ. ΑΠΟΡΟΙ: Απαλλαγι κατά το 30%. 

Άποροι νοοφνται όςοι είναι δικαιοφχοι του Κοινωνικοφ Επιδόματοσ Αλλθλεγγφθσ. Η υλοποίθςθ των 

παραπάνω απαλλαγϊν κα πραγματοποιείται φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου ςτο διμο και τθν 

προςκόμιςθ των απαραίτθτων δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει 

 

Αναλυτικά: 

1. ΠΟΛΤΣΕΚΝΟΙ  

Η ιδιότθτα του πολυτζκνου κακορίηεται από τθ διάταξθ του άρκρου 1 του Ν.1910/44 όπωσ αντικαταςτάκθκε 

από το άρκρο 6 του Ν.3454/2006, ςφμφωνα με τθν οποία :   

 Πολφτεκνοι είναι οι γονείσ οι ζχοντεσ τθ γονικι μζριμνα και επιμζλεια τεςςάρων τουλάχιςτον  τζκνων από 

ζναν ι περιςςότερουσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντων ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων, τα 

οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν 

ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα 

αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε αναπθρία ςε 
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ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ 

κατάςταςθσ.   

 Ο γονζασ χωρίσ ςφηυγο, ο οποίοσ ζχει τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια των τζκνων του και είναι μόνοσ 

υπόχρεοσ ςε διατροφι αυτϊν, κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα από τον ίδιο ι 

διαφορετικοφσ γάμουσ ι νομιμοποιθκζντα ι νομίμωσ αναγνωριςκζντα ι υιοκετθμζνα ι εκτόσ γάμου 

γεννθκζντα, τα οποία είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό τρίτο (23ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ 

ι ςπουδάηουν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ 

και αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ 

τουσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα 

τζκνα αυτϊν, όπου αυτό προβλζπεται. τα τζκνα αυτά περιλαμβάνονται και αυτά με οποιαδιποτε 

αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και 

οικογενειακισ κατάςταςθσ.   

 Αν ο ζνασ από τουσ γονείσ κατζςτθ ανάπθροσ εξ οιαςδιποτε αιτίασ ι ανάπθροσ πολζμου ςε  ποςοςτό 

εξιντα επτά τοισ εκατό (67%) και άνω ιςοβίωσ, αυτόσ κεωρείται πολφτεκνοσ, εφόςον ζχει τρία τζκνα εκ 

των υπαγομζνων ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ πρϊτθσ παραγράφου.   

 ε περίπτωςθ κανάτου και των δφο γονζων, τα απορφανιςκζντα τζκνα αποτελοφν ιδίαν  οικογζνεια και, 

αν είναι τουλάχιςτον δφο, απολαμβάνουν όλα τα ευεργετιματα των πολυτζκνων και των τζκνων των 

πολυτζκνων, υπό τουσ περιοριςμοφσ τθσ πρϊτθσ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου.   

 Πολφτεκνοι επίςθσ κεωροφνται οι γονείσ που απζκτθςαν και διατθροφν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα  βάςει 

των διατάξεων του Ν.860/79.   

 Οι γονείσ που απζκτθςαν τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα βάςει των διατάξεων του Ν.860/1979 (ΦΕΚ  2/Αϋ), 

όπωσ και εκείνοι που τθν αποκτοφν βάςει των διατάξεων του παρόντοσ τθ διατθροφν ιςοβίωσ και 

απολαμβάνουν ιςοβίωσ τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθν πολυτεκνικι ιδιότθτα, τα δε τζκνα τουσ 

προςτατεφονται και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τζκνων πολυτζκνων όςο διαρκεί θ πολυτεκνικι 

ιδιότθτα ζςτω και του ενόσ γονζα.   

 Σζλοσ, από τθν διάταξθ του άρκρου 8 παρ.4 του Ν.1910/44, όπωσ αυτόσ ιςχφει ςιμερα, ςυνάγεται ότι των 

φορολογικϊν ελαφρφνςεων που παρζχονται ςτουσ πολφτεκνουσ γονείσ, αναλόγωσ των τζκνων τουσ, 

απολαμβάνουν μόνον οι γονείσ και όχι τα τζκνα τουσ.  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ : 

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου - 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

ΑΔΑ: ΩΜ51ΩΨ4-Τ7Ν



 

34 

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ ι πιςτοποιθτικό τθσ Ανϊτατθσ υνομοςπονδίασ Πολυτζκνων 

Ελλάδοσ (ΑΠΕ).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ. 

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία 

για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει 

οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει 

μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το 

όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, 

από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ του 

Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

2. ΣΡΙΣΕΚΝΟΙ 

φμφωνα με το άρκρο 3 του Ν.3454/2006 (ΦΕΚ 75Α) τθν ιδιότθτα του τριτζκνου αποκτοφν : 

Γονζασ ι γονείσ οι οποίοι ζχουν τθν γονικι μζριμνα και επιμζλεια τριϊν παιδιϊν από τον ίδιο ι διαφορετικοφσ 

γάμουσ ι νομίμωσ αναγνωριςκζντων ι υιοκετθμζνων ι εκτόσ γάμου γεννθκζντων, τα οποία: 

α) είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το 23ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, ι  

β) φοιτοφν ςε αναγνωριςμζνεσ τριτοβάκμιεσ ςχολζσ πανεπιςτθμιακισ και τεχνολογικισ εκπαίδευςθσ και 

αναγνωριςμζνα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ τουσ 

υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ςτα τζκνα αυτϊν, 

όπου αυτό προβλζπεται.  

τα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τζκνα με οποιαδιποτε αναπθρία ςε ποςοςτό εξιντα επτά τοισ εκατό 

(67%) και άνω ιςοβίωσ, ανεξαρτιτωσ θλικίασ και οικογενειακισ κατάςταςθσ.  
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ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ :   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕ  

Ωσ μονογονζασ νοείται ο γονζασ εκείνοσ ο οποίοσ, αςκεί εν τοισ πράγμαςι και κατϋαποκλειςτικότθτα ι μετά από 

ςχετικι ανάκεςθ τθ γονικι μζριμνα ενόσ ι περιςςοτζρων ανιλικων τζκνων. Σο δικαίωμα αυτό αςκείται από τον 
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γονζα και μετά τθν ενθλικίωςθ των τζκνων εφόςον τα παιδιά είναι άγαμα και δεν ζχουν ςυμπλθρϊςει το εικοςτό 

τρίτο (23ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ ι ςπουδάηουν ι εκπλθρϊνουν τισ ςτρατιωτικζσ υποχρεϊςεισ και δεν ζχουν 

ςυμπλθρϊςει το εικοςτό πζμπτο (25ο ) ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ (άρκρο 6 παρ.2 Ν.3454/06 & παρ. 6 του άρκρου 29 

του Ν.3838/2010).  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 10.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ:  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

3. Οποιοδιποτε πιςτοποιθτικό δθμόςιασ αρχισ τθσ θμεδαπισ ι αλλοδαπισ από το οποίο να προκφπτει θ 

ιδιότθτα του γονζα μονογονεϊκισ οικογζνειασ π.χ. λθξιαρχικι πράξθ κανάτου ςυηφγου, δικαςτικι 

απόφαςθ με τθν οποία ανατζκθκε θ άςκθςθ τθσ γονικισ μζριμνασ ςε ζνα μόνο γονζα κλπ. 

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  
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10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

4. ΑΣΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕ ΑΝΑΓΚΕ (ΑΜΕΑ)  

Άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ (ΑΜΕΑ) είναι τα άτομα που ζχουν μόνιμεσ ι προςωρινζσ βλάβεσ, ανικανότθτεσ, 

αδυναμίεσ, αναπθρίεσ ι ςυνδυαςμό των παραπάνω, που προζρχονται από φυςικι, ψυχικι ι νοθτικι ανεπάρκεια. 

Άτομα με μόνιμθ ανικανότθτα είναι οι κινθτικοί ανάπθροι, οι τυφλοί, οι κωφοί, όςοι ζχουν δυςκολία ςτθν 

αντίλθψθ, τθν επικοινωνία και τθν προςαρμογι και οι αςκενείσ με επιλθψία, ανεπάρκεια νεφροφ, καρδιοπακείσ 

κλπ, και γενικά οποιαδιποτε αςκζνεια με ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω α) με απόφαςθ από το Κζντρο 

Πιςτοποίθςθσ Αναπθρίασ (ΚΕ.ΠΑ. ι β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), 

του Ναυτικοφ (Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ Επιτροπζσ δεν 

ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 01.9.2011) .Εξαιροφνται τθσ 

προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου αναπθρίασ άνω των 67% 

προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ετιςιο οικογενειακό ειςόδθμα μικρότερο των 15.000,00 €, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό 

ζτοσ.   

Διευκρινίηεται ότι ςτο φορολογθτζο ειςόδθμα δεν προςμετροφνται τα πάςθσ φφςεωσ επιδόματα 

αναπθρίασ (προνοιακά επιδόματα, επίδομα κίνθςθσ, διατροφικό επίδομα νεφροπακϊν και 

μεταμοςχευμζνων ςυμπαγϊν οργάνων κλπ) τα οποία είναι αφορολόγθτα (άρκρο 13 ν. 4368/16). 

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογ/ςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου. 

2. Για τθν πιςτοποίθςθ τθσ αναπθρίασ μπορεί να προςκομίςει :  

α) Απόφαςθ του ΚΕ.ΠΑ. ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται το ποςοςτό αναπθρίασ 67% και άνω, κακϊσ και το 

χρονικό διάςτθμα που προβλζπεται ότι κα διαρκζςει θ αναπθρία αυτι ι  

β) Γνωματεφςεισ των Ανωτάτων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν του τρατοφ (Α..Τ.Ε), του Ναυτικοφ 

(Α.Ν.Τ.Ε.), τθσ Αεροπορίασ (Α.Α.Τ.Ε.), τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ και του Πυροςβεςτικοφ ϊματοσ, 

δεδομζνου ότι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 6 του ν. 3863/2010, οι εν λόγω Τγειονομικζσ 

Επιτροπζσ δεν ζχουν καταργθκεί και εξακολουκοφν να αςκοφν τα κακικοντά τουσ και μετά τθν 

01.9.2011. 
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Εξαιροφνται τθσ προςκόμιςθσ απόφαςθσ από το ΚΕΠΑ κλπ όςοι ζχουν ιδθ πιςτοποιθτικό δια βίου 

αναπθρίασ άνω των 67% προθγοφμενων Τγειονομικϊν Επιτροπϊν ι αποφάςεισ αςφαλιςτικϊν 

φορζων για δια βίου χοριγθςθ ςφνταξθσ λόγω αναπθρίασ άνω του 67%.  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Νζο πιςτοποιθτικό ΚΕ.ΠΑ. ςε περίπτωςθ που ζχει λιξει θ χρονικι περίοδοσ ιςχφοσ του, εκκακαριςτικό 

ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., και Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ τθν οποία κα προςκομίηει ΚΑΘΕ 

ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν υπθρεςία για ενθμζρωςθ 

τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει γίνει οποιαδιποτε 

μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα ςτείλει μεταβολι ςτθ 

ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελοσ ζωσ πζντε 

ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ ειδοποίθςθ, από το ειδικό 

τιμολόγιο φδρευςθσ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου. 

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

5. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ  

Μακροχρόνια άνεργοι κεωροφνται οι πολίτεσ που ζχουν παραμείνει άνεργοι για διάςτθμα άνω των 12 μθνϊν. 

Η ανεργία πρζπει να προκφπτει από δελτίο ανεργίασ κεωρθμζνο αδιάλειπτα από τον ΟΑΕΔ για το αντίςτοιχο 

χρονικό διάςτθμα. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

 Ανϊτατο οικογενειακό ειςοδθματικό κριτιριο 5.000 € φορολογθτζο ειςόδθμα προςαυξθμζνο κατά 2.000 

€ για το κάκε τζκνο, κατά το προθγοφμενο τθσ αίτθςθσ φορολογικό ζτοσ.   

 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου μακροχρόνια ανζργου ι ωφελοφμενου από τα προγράμματα ΟΑΕΔ, με ςυνθμμζνα όλα 

τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Κάρτα ανεργίασ άνω του ενόσ ζτουσ για τον ζναν τουλάχιςτον εξ αυτϊν και ενεργι κάρτα ανεργίασ για τον 

ζτερο, εκτόσ αν είναι ωφελοφμενοσ από τα προγράμματα ΟΑΕΔ.  

3. Πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ. Επίςθσ κα διαγραφεί αυτόματα, χωρίσ 

ειδοποίθςθ, από το ειδικό τιμολόγιο φδρευςθσ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

6. ΑΣΟΜΑ ΕΤΡΙΚΟΜΕΝΑ Ε ΚΑΣΑΣΑΘ ΦΣΩΧΕΙΑ (ΑΠΟΡΟΙ) 

Άποροι κεωροφνται τα άτομα που βάςει κριτθρίων και ςχετικϊν αποδεικτικϊν ςτοιχείων, βρίςκονται ςε 

κατάςταςθ φτϊχειασ ι απειλοφνται από φτϊχεια. 

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   
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 Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – 

Θεςπιζων. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά: 

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου.  

2. Πιςτοποιθτικό οικονομικισ αδυναμίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου.  

3. Βιβλιάριο απορίασ από τθν Κοινωνικι Τπθρεςία του Διμου ςε ιςχφ.  

4. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1, Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο ςε ιςχφ κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

5. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

6. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

7. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

8. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

9. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

10. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

7.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΕΠΙΔΟΜΑΣΟ ΑΛΛΘΛΕΓΓΤΘ (Κ.Ε.Α.)  

το προνοιακό αυτό πρόγραμμα εντάςςονται τα άτομα ι τα νοικοκυριά που πλθροφν τισ προχποκζςεισ ςφμφωνα 

με τθν απόφαςθ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-2018.  

ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ:   

Η πρϊτθ και κφρια κατοικία του δικαιοφχου να βρίςκεται εντόσ των ορίων του Διμου Αλιάρτου – Θεςπιζων. 
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Διευκρινίηεται ότι το Κ.Ε.Α. είναι αφορολόγθτο, δεν υπολογίηεται ςτα ειςοδθματικά όρια για τθν καταβολι 

οποιαςδιποτε παροχισ κοινωνικοφ ι προνοιακοφ χαρακτιρα (άρκρο 14 Απόφαςθσ Δ13/οικ./33475/1935/15-6-

2018).  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΣΙΚΑ :  

Αίτθςθ του δικαιοφχου με ςυνθμμζνα όλα τα παρακάτω απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

1. Πρόςφατο λογαριαςμό ΔΕΗ και ΤΔΡΕΤΗ του ακινιτου 

2. Εγκρικείςα Αίτθςθ ζνταξθσ ςτο Κοινωνικό Επίδομα Αλλθλεγγφθσ (Κ.Ε.Α.).  

3. υμβόλαιο κυριότθτασ τθσ κατοικίασ ςτο όνομα του αιτοφντοσ. Εάν αυτι είναι δωρεάν παραχϊρθςθ να 

προςκομίηονται ςχετικά αποδεικτικά ςτοιχεία (π.χ. Ε1,Ε2 τθσ Φορολογικισ Διλωςθσ του ιδιοκτιτθ). Εάν 

αυτι είναι μιςκωμζνθ ςυμβόλαιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

4. Τπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ του ακινιτου, αν είναι μιςκωμζνθ, ςτθν οποία κα βεβαιϊνεται ότι 

ςυμφωνεί με τθν μεταβολι των τ.μ. του ακινιτου του ςτθ ΔΕΗ με μειωμζνα τ.μ. προσ όφελοσ του 

δικαιοφχου-μιςκωτι. Επίςθσ κα δθλϊνει ότι αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ για επανακακοριςμό των 

πραγματικϊν τ.μ. ςτο Διμο μασ, ςε περίπτωςθ αλλαγισ ενοικιαςτι. Εάν αυτό δεν γίνει, ο Διμοσ κα 

καταλογίςει ςτον υπόχρεο το όφελόσ του με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

5. Βεβαίωςθ πρϊτθσ κατοικίασ, θ οποία αποδεικνφεται με τθν προςκόμιςθ αντιγράφου πρόςφατθσ Διλωςθσ 

Φορολογίασ Ειςοδιματοσ.  

6. Εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ.  

7. Τπεφκυνθ διλωςθ του αιτοφντοσ και εκκακαριςτικό ςθμείωμα από τθν αρμόδια Δ.Ο.Τ., τθν οποία κα 

προςκομίηει ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ από τθν 1θ ζωσ 31θ Οκτωβρίου (ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα ςτθν 

υπθρεςία για ενθμζρωςθ τθσ ΔΕΗ πριν τθν ζναρξθ του νζου ζτουσ) και κα γνωςτοποιεί ςτο Διμο αν ζχει 

γίνει οποιαδιποτε μεταβολι ι μθ, όςων ζχουν δθλωκεί αρχικά. ε διαφορετικι περίπτωςθ ο Διμοσ κα 

ςτείλει μεταβολι ςτθ ΔΕΗ, κα επαναφζρει τα αρχικά τετραγωνικά μζτρα και κα καταλογίςει ςτον υπόχρεο 

το όφελοσ ζωσ πζντε ετϊν με τισ νόμιμεσ προςαυξιςεισ.  

8. υμβόλαιο ι κατόψεισ ορόφων ι διάγραμμα κάλυψθσ εφόςον δεν υπάρχουν ςτο αρχείο τθσ υπθρεςίασ 

του Διμου.  

9. Οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό τυχόν απαιτθκεί για τθ διαςφάλιςθ των ςυμφερόντων του Διμου, ςε 

περίπτωςθ που κάτι δεν προκφπτει ςαφϊσ από τα προθγοφμενα ι για περιπτϊςεισ που δεν μποροφν να 

προβλεφκοφν. 

 

Γ) Η απόφαςθ αυτι καταργεί κάκε προθγοφμενθ και κα ιςχφει μζχρι λιψεωσ νεωτζρασ 

 

Δ) Η απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου να δθμοςιευκεί κατά τισ ιςχφουςεσ από τθν νομοκεςία διατάξεισ. 

 

Ε) Σο Δ.. εξουςιοδοτεί τον Διμαρχο να υποβάλλει ςτον υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ  Θεςςαλίασ – 

τερεάσ Ελλάδασ επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ απόφαςθσ αυτισ.  
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Η παροφςα απόφαςθ αυτι ζλαβε αφξοντα αρικμό 163/2019 

Αφοφ ςυντάχκθκε και αναγνϊςκθκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 
Αλίαρτοσ 28/11/2019 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 
 
 
 

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΤΛΟ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟ  

ΣΑ ΜΕΛΘ 
1. ΑΠΟΣΟΛΟΤ Λουκάσ 
2. ΑΡΑΠΙΣΑ Γεϊργιοσ 
3. ΓΕΩΡΓΙΟΤ Άννα 
4. ΓΚΙΖΙΩΣΗ Κωνςταντίνα  
5. ΓΛΤΚΟ Ιωάννθσ 
6. ΖΙΩΓΑ Βαςίλειοσ 
7. ΘΕΩΔΟΡOΓΙΑΝΝΗ Σαξιάρχθσ 
8. ΚΑΡΑΝΑΟ Αλζξανδροσ 
9. ΚΟΚΟΡΑΚΗ Λουκάσ 
10. ΚΟΛΟΒΟ Γεϊργιοσ 
11. ΚΟΤΣΡΟΜΑΝΟΤ Διμθτρα 
12. ΜΑΛΕΗ Κωνςταντίνοσ 
13. ΜΑΛΕΗ Φϊτιοσ 
14. ΜΠΑΜΠΟΤΛΑ Λουκάσ 
15. ΜΠΟΓΡΗ Ζαχαροφλα 
16. ΜΠΟΤΖΙΚΑ Κωνςταντίνοσ 
17. ΜΠΟΤΝΣΟΤΛΗ Γεϊργιοσ 
18. ΜΠΟΤΣΙΚΟ Γεϊργιοσ 
19. ΝΙΑΡΟ Γεϊργιοσ 
20. ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ Ακανάςιοσ 
21. ΠΕΣΡΟΤΛΙΑ Χαρίτων  
22. ΠΙΚΑΗ Αςθμίνα  
23. ΡΑΧΟΤΣΗ Ιωάννθσ 
24. ΙΑΜΑΝΔΟΤΡΑ Γεϊργιοσ 
25. ΣΑΜΟΤΛΗ Αναςτάςιοσ 
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