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ΘΕΜΑ
Αναπροςαρμογι ι μθ των τελϊν κακαριότθτασ
–
φωτιςμοφ
και
Φ.Η.Χ
(Φόροσ
Ηλεκτροδοτοφμενων Χϊρων) ζτουσ 2018
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από τα πρακτικά τθσ με αρικμ. 25/2017 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου.
Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα, ςιμερα 24 του μθνόσ Οκτωβρίου 2017, θμζρα
Σρίτθ και ϊρα 20:30 ςυνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό Συμβοφλιο Αιγάλεω φςτερα
από τθν με αρικμό πρωτ. 35448/20-10-2017 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου που επιδόκθκε
ςε όλα τα μζλθ του Συμβουλίου και ςτον κ. Διμαρχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 67
παρ.1 & 4 του Ν.3852/2010. Στθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε από τθν Πρόεδρο ότι υπάρχει νόμιμθ
απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο 41 μελϊν βρζκθκαν παρόντα κατά τθν ζναρξθ τθσ
ςυνεδρίαςθσ 33 μζλθ:
ΠΑΡΟΝΣΕ
1)Αρετάκθ – Ντεντοράκθ Αςπαςία (Πρόεδροσ), 2)Αγαπίου Ιωάννθσ, 3)Αγγελόπουλοσ
Κωνςταντίνοσ, 4)Αρϊνθσ Χαράλαμποσ, 5)Βαγενά Θεοδϊρα, 6)Βαϊνάσ Παντελισ, 7)Βαςιλειάδθσ
Στυλιανόσ, 8)Βλάχου Ζωι, 9)Βοφλγαρθσ Βαςίλειοσ, 10)Γεωργόπουλοσ Κωνςταντίνοσ, 11)Γκίκασ
Ιωάννθσ, 12) Δάγκα Παραςκευι, 13)Δθμομελζτθσ Ιωάννθσ, 14)Ζαχαροποφλου-Γιαννουλάτου
Χρυςοφλα (Αντιπρόεδροσ), 15)Καβάςθσ Παφλοσ, 16) Καραγιάννθσ Νικόλαοσ, 17)Κατωπόδθσ
Παναγιϊτθσ, 18)Μανδραφλισ Παναγιϊτθσ, 19)Μάνδροσ Ηλίασ, 20)Μαςτραγγελι-Κοςμίδου
Μαλάμω, 21)Μερκουράκθ - Νικολοφδθ Παναγιϊτα, 22)Μερκουράκθσ Ιωάννθσ – Δθμιτριοσ
(Γραμματζασ), 23)Μπάςτα Ελζνθ, 24)Μπζςθσ Δθμιτριοσ, 25)Νικθτάκθσ Νικόλαοσ, 26)Παπαδιάσ
Γεϊργιοσ, 27)Περράκθσ Ιωάννθσ, 28)Σαντηαρίδθσ Παναγιϊτθσ, 29)Σκλαβοφνοσ Λάμπροσ,
30)Ταςιόπουλοσ Σταφροσ, 31)Φίλθσ Κωνςταντίνοσ, 32)Χατηθκϊςτασ Κωνςταντίνοσ,
33)Χριςτόγλου Γιαννοφλα
ΑΠΟΝΣΕ
1)Ακαναςιάδου Σοφία, 2)Γκίνθσ Αντϊνθσ, 3)Ζάχαρθσ Ευκφμιοσ (δικαιολογθμζνοσ), 4)Κάντηοσ
Ιωάννθσ, 5) Καπνουλάσ Ιωάννθσ, 6)Παπαγεωργίου Ελευκζριοσ, 7)Σαράντου Αναςτάςιοσ,
8)Φίλιππασ Ευάγγελοσ
ΠΡΟΗΛΘΑΝ / ΑΠΟΧΩΡΗΑΝ
ιτοι παρόντα επί του κζματοσ 33 μζλθ.
Στθ ςυνεδρίαςθ παρευρίςκεται ο Διμαρχοσ κ.Μπίρμπασ Δθμιτριοσ, ο οποίοσ κλικθκε
νόμιμα με τθν πρόςκλθςθ τθσ Προζδρου.
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Στο 5ο κζμα τθσ Η.Δ., θ Πρόεδροσ του Δ.Σ. κζτει υπόψθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου τθν με
αρικμ. 494/2017 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, με τθν οποία ειςθγείται ςτο Δθμοτικό
Συμβοφλιο τθ μθ αναπροςαρμογι των τελϊν κακαριότθτασ-φωτιςμοφ και του Φόρου
Ηλεκτροδοτοφμενων Χϊρων (Φ.Η.Χ.) του Διμου Αιγάλεω, για το ζτοσ 2018.
Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί το Δθμοτικό Συμβοφλιο να αποφαςίςει ςχετικά.
Το Δθμοτικό Συμβοφλιο αφοφ, άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά και
ζλαβε υπόψθ τισ ςχετικζσ διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σθν μθ αναπροςαρμογι των τελϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ του Διμου μασ Φόρου
Ηλεκτροδοτοφμενων Χϊρων για το ζτοσ 2018 (από 01/01/18).
Ωσ εκ τοφτου εξακολουκοφν να ιςχφουν οι κάτωκι αποφάςεισ του Δθμοτικοφ
υμβουλίου ωσ εξισ:
Α. Η αρικμ. 297/2016 (ΑΔΑ:ΩΗΤΧΩ6Ν-Η0Μ) απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου, όπωσ
εγκρίκθκε με τθν αρικμ. πρωτ. 99147/36248/29-12-2016 απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, οι ςυντελεςτζσ που αναφζρονται και ςυγκεκριμζνα:
Α. Τέλος καθαριότητας και φωτισμού:
1. Εργοτάξια οικοδομϊν πάςθσ φφςεωσ: 1,10 ΕΤΡΩ ανά τ.μ.
2. Ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται όλο τον χρόνο ωσ:
α) Κατοικίεσ γενικά.
β) Αναγνωριςμζνοι Πολιτιςτικοί και Ακλθτικοί φλλογοι.
γ) Αναγνωριςμζνα Φιλανκρωπικά ι (εκτόσ των ιδιωτικϊν) νοςθλευτικά ιδρφματα.
δ) Οι χϊροι που ωσ παραρτιματα (αποκικεσ, κλειςτοί χϊροι ςτάκμευςθσ και λοιποί
βοθκθτικοί χϊροι) εξυπθρετοφν τισ ανάγκεσ των παραπάνω κατθγοριϊν (2.α,β,γ & δ).
ε) Οι κοινόχρθςτοι χϊροι των πολυκατοικιϊν: 1,10 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ.
3. Αναγνωριςμζνα Δθμόςια Ιδρφματα Σριτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ: 1,24 ΕΤΡΩ ανά τ.μ.
ετθςίωσ, ζωσ 6.000 τ.μ. .Για τα επιπλζον των 6.000 τ.μ., το 60% του ςυντελεςτι, δθλαδι
0,74 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ.
4. Εμπορικά καταςτιματα και επιχειριςεισ, Τπθρεςίεσ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. που δεν
απαλλάςςονται των τελϊν Κακαριότθτασ, Βιοτεχνίεσ, Γραφεία, Επιχειριςεισ Παροχισ
Τπθρεςιϊν, 3,30 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ ζωσ 150 τ.μ., 3,42 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ από
150 τ.μ ζωσ 6.000 τ.μ. .Για τα επιπλζον των 6.000 τ.μ., το 60% του ςυντελεςτι, δθλαδι
2,05 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ.
5. Βιομθχανίεσ 3,66 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ, ζωσ 6.000 τ.μ.. Για τα επιπλζον των 6.000 τ.μ.,
το 60% του ςυντελεςτι, δθλαδι 2,20 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. Ετθςίωσ.
6. Σράπεηεσ και οφπερ Μάρκετ 5,50 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ ζωσ 6.000 τ.μ. Για τα επιπλζον
των 6.000 τ.μ., το 60% του ςυντελεςτι, δθλαδι 3,30 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ.
7. Επιχειριςεισ ΚΡΑΠ και ζτοιμου μπετόν 5,50 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ ζωσ 6.000 τ.μ.. Για
τα επιπλζον των 6.000 τ.μ., το 60% του ςυντελεςτι, δθλαδι 3,30 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. ετθςίωσ.
8. Λοιπζσ περιπτϊςεισ:
 Ακίνθτα που δεν χρθςιμοποιοφνται ςφμφωνα με υπεφκυνθ διλωςθ του ιδιοκτιτθ ι του
νόμιμου εκπροςϊπου και δεν θλεκτροδοτοφνται μετά από βεβαίωςθ τθσ Δ.Ε.Η.,
απαλλάςςονται από τθν καταβολι δθμοτικϊν τελϊν κακ/τασ για όςο χρόνο
παραμζνουν κλειςτά.
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 Για τισ εποχιακά χρθςιμοποιοφμενεσ επιχειριςεισ θλεκτροδοτοφμενεσ και μθ (εποχιακά
εργοςτάςια ι εργαςτιρια, κινθματοκζατρα, αναψυκτιρια κ.λ.π), κακϊσ και για τισ
επιχειριςεισ πάνω των 300 Μ2 ( καλυμμζνοσ χϊροσ ) που χρθςιμοποιοφνται μζροσ του
χρόνου, το τζλοσ κα είναι ανάλογο του χρόνου χριςεωσ πάντωσ όχι λιγότερο του
τριμινου και με ςυντελεςτι τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ.
 Για τουσ εκμεταλλευτζσ περιπτζρων ανεξαρτιτωσ εμβαδοφ 3,42 ΕΤΡΩ για κάκε τ.μ
ετθςίωσ .
 Για τουσ καλυμμζνουσ ι ακάλυπτουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για ΛΟΤΝΑ ΠΑΡΚ,
ΣΙΡΚΟ, κ.τ.λ 2,91 ΕΤΡΩ για κάκε τ.μ. ετθςίωσ αναλογικά με το χρόνο χριςεωσ.
Β. Η με αρικμ. 251/2014 απόφαςθ Δ.. όπωσ εγκρίκθκε με τθν αρικμ. πρωτ.
84544/55446/24-12-2014 απόφαςθ του Γεν. Γραμ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Αττικισ, και
ςυγκεκριμζνα :
1. οι ςυντελεςτζσ με τουσ οποίουσ κα ειςπράττει θ Δ.Ε.Η. είναι:
 Για κατοικίεσ, ιδρφματα, Ιεροφσ Ναοφσ, Πολιτιςτικοφσ και Ακλθτικοφσ υλλόγουσ,
Κοινόχρθςτουσ Χϊρουσ πολυκατοικιϊν και για τα παραρτιματα τουσ, όπωσ ορίηονται
του παρόντοσ άρκρου 5 Κανονιςμοφ 1,10 ΕΤΡΩ για κάκε τ.μ ετθςίωσ.
 Για κάκε άλλθ χριςθ 3,30 ΕΤΡΩ το τ.μ ετθςίωσ.
 Για τθν είςπραξθ από τθν Δ.Ε.Η των περιπτϊςεων με διαφορετικοφσ ςυντελεςτζσ απ’
αυτοφσ των 1,10 και 3,30 ΕΤΡΩ κα ςτζλνεται από το Διμο, με τθ διλωςθ, πλαςματικό
εμβαδόν.
 Η βεβαίωςθ ςτθν Σαμειακι Τπθρεςία του Διμου με βεβαιωτικοφσ καταλόγουσ κα
γίνεται αναλυτικά με τα μζτρα και το ςυντελεςτι κάκε κατθγορίασ.
 Σα τζλθ κακαριότθτασ & Φωτιςμοφ είναι ενοποιθμζνα ςε ενιαίο ςυντελεςτι κακ/τασ –
φωτιςμοφ (ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ παρ. 12 αρ. 25 Ν. 1828/89).
2.Η διατιρθςθ του Φόρου Ηλεκτροδοτοφμενων Χϊρων του άρκρ. 10 του Ν. 1080/80, όπωσ
αυτόσ ζχει διαμορφωκεί με τθν 341/2009 απόφαςθ του Δ.., δθλαδι 0,23 ΕΤΡΩ ανά τ.μ.
Ετθςίωσ για τουσ καλυμμζνουσ χϊρουσ & το μιςό, δθλ. 0,12 ΕΤΡΩ ανά τ.μ. Ετθςίωσ για τουσ
ακάλυπτουσ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΑΠΑΙΑ ΑΡΕΣΑΚΗ - ΝΣΕΝΣΟΡΑΚΗ
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ
ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ
ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ
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