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Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 02/25.01.2022 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

Αριθμός Απόφασης: 6/2022

Θέμα: Καθορισμός του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022 και εφεξής

Στα Γρεβενά στις 25 Ιανουαρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου
Γρεβενών, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 767/20-01-
2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα χωριστά σε
καθένα από τα μέλη αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής
του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11-03-2020, η οποία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν.
4682/2020 και με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 και την εγκύκλιο 426/77233/13-
11-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρόντες: 1)Αδάμος  Ματθαίος,  2)Ανθιμίδης  Παρασκευάς,   3)Βασιλόπουλος  Παναγιώτης,
4)Γκοτζαμπασόπουλος  Γεώργιος,  5)Δάσκαλος  Νικόλαος,  6)Δοκοπούλου  Βασιλική,  7)Δόλγηρας  Ιωσήφ,
8)Ισαακίδης Ισαάκ, 9)Κατσάλης Αλέξανδρος, 10)Κιάκας Ζήσης, 11)Κουπτσίδης Δημοσθένης, 12)Μπόλης
Δημήτριος,  13)Μπουρέλλας  Κωνσταντίνος,  14)Ντάγκα  Παναγιώτα,  15)Παλάσκας  Κωνσταντίνος,
16)Πασχαγιαννίδης  Αχιλλέας,  17)Πέτρου  Χρήστος,  18)Πούλιος  Νικόλαος,  19)Σιούλας  Κωνσταντίνος,
20)Στεργιούλα  Ιφιγένεια,  21)Τζουβάρα  Φωτεινή,  22)Τριγώνης  Χρήστος,  23)Τσικούρας  Νικόλαος,
24)Τσιρίκας Αναστάσιος και 25)Χατζηγεωργίου Ελευθέριος. 

Απόντες: 1)Βάιος  Χρήστος,  2)Καλόγηρος  Στέργιος,  3)Κλεισιάρης  Ιωάννης,  4)Λέτσιος  Ιωάννης,
5)Λύτρα Βασιλική, 6)Μπαρλαγιάννη Χριστίνα, 7)Ουζουνίδης Νικόλαος και 8)Παπαδόπουλος Ιωάννης, οι
οποίοι δεν συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη, αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε  και ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Γεώργιος Δασταμάνης,  ο οποίος κλήθηκε
σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Γρεβενών Σιέλλυ Μπουμπούκα.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, καθ' ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα 25, η Πρόεδρος κ.

Φωτεινή Τζουβάρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις: Κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης συνδέθηκε και συμμετείχε η

Δημοτική Σύμβουλος Βασιλική Λύτρα. 

Η Πρόεδρος για το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αδάμο Ματθαίο Αντιδήμαρχο
Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών, ο οποίος εισηγήθηκε το θέμα ως εξής:

Η Οικονομική Επιτροπή, με την αριθμ. 8/2022 απόφασή της, εισηγήθηκε προς το Δημοτικό Συμβούλιο
του Δήμου Γρεβενών την έκδοση απόφασης για τον καθορισμό του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
για το έτος 2022 και εφεξής ως εξής: 

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις του  άρθρου  65 του  Ν.  3852/2010  (ΦΕΚ  87/Α’):  «Αρμοδιότητες  του
δημοτικού συμβουλίου. 1.Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο,
εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου
ή  το  ίδιο  το  δημοτικό  συμβούλιο  μεταβίβασε  σε  επιτροπή  του...  3.  Ορίζει  τους  φόρους,  τα  τέλη,  τα
δικαιώματα και τις εισφορές…».

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’): «Ορισμός φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών. Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 ορισμός φόρων,
τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και
τις  τυχόν  εναλλακτικές  προτάσεις  που  συντάσσονται και  κατατίθενται  από  τους  επικεφαλής  των
παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
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παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο.  Ως εγκεκριμένη θεωρείται  η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των
δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί των παρόντων». 

Σχετική είναι η αριθμ. 117/90814/19.12.2019 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ «Π  αροχή διευκρινίσεων και οδηγιών  
επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών  ».  

Σύμφωνα λοιπόν με τα ανωτέρω αναφερόμενα προτείνεται η σύνταξη από την Οικονομική Επιτροπή
του παρακάτω σχεδίου:

ΣΧΕΔΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και αποκομιδής
απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη
χώρο,  ανά μετρητή  παροχής  ηλεκτρικού  ρεύματος  προς  φωτισμό παρά της  ΔΕΗ και  εξευρίσκεται  δια
πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο
σε ακέραιες μονάδες δραχμών». 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74),
429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62) και στο άρθρο 9 του Ν. 3854/2010 (Α' 94) όπου
αναφέρεται  η  ΔΕΗ  νοούνται  οι  προμηθευτές  ηλεκτρικής  ενέργειας,  δηλαδή  η  ΔΕΗ  ή  ο  εκάστοτε
εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις
διατάξεις των  άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10-58 (ΦΕΚ Α 171) και του  άρθρου 4 του Ν. 1080/80
(ΦΕΚ Α 246), ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος.

Σύμφωνα με  την  εγκύκλιο  του  ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005  και  τη  σχετική  νομολογία  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  είναι  υποχρεωμένο,  κατά  τη  λήψη  των  σχετικών  κανονιστικών  αποφάσεων  περί  επιβολής
ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα
τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε
κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά
συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων
υπηρεσιών.  Η  µη  ικανοποίηση  των  ανωτέρω  κριτηρίων,  που  επιτάσσεται  από  τη  φύση  των  τελών
ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. 

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στη
ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτή, συντελεστής ισχύει από 1 ης του
μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την
ίδια απόφαση (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του N.
25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του N.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου
τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα,  είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για
εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ
4047/91,  αριθ.  605/03-01-2007  εγκύκλιος  μας).  Συνεπώς,  νόμιμα  επιβάλλεται  ή  αναπροσαρμόζεται  το
τέλος από 01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την
ημερομηνία αυτή. 

Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των
δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των
συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθεί ως
αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί
εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή
το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους».

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται
εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται  αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης
φύσεως  δαπανών  που  αφορούν  την  παροχή  των  υπηρεσιών  της  αποκομιδής  και  διαχείρισης  των
απορριμμάτων,  του  ηλεκτροφωτισμού  των  οδών,  των  πλατειών  και  του  συνόλου  των  κοινοχρήστων
χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι
συναφής  με  αυτές.  Απαγορεύεται η  με  οποιονδήποτε  τρόπο  χρήση  ή  δέσμευση  των  πόρων  που
προέρχονται από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την
κάλυψη  οποιονδήποτε  άλλων δαπανών  και  υποχρεώσεων.  (παρ.1  άρθρο  1  Ν.25/75,  όπως
αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18).
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Καθορισμός συντελεστή - Υπολογισμός τέλους
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε

ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση
του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει  ακριβή,  επίκαιρη και  πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των
συντελεστών  του  τέλους  στο  προσήκον  ύψος. (παρ.1  άρθρο  1  Ν.25/75,  όπως  αντικαθίσταται  από
την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18).

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 91 του Ν.4804/21 (ΦΕΚ 90/05.06.2021 τεύχος Α'): «3. Όπου στην
κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή ή αναφορά στις καταργούμενες διατάξεις των παρ. 1 και 2, νοούνται
οι διατάξεις του παρόντος που ρυθμίζουν τα συναφή ζητήματα».

Ορισμός Διαφορετικών συντελεστών
Από την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο  που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2019 (άρθρο 210 παρ.2

Ν.4555/18 και άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, ισχύουν τα εξής: 
«… 4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παρα-

γράφου 1 (του παρόντος άρθρου) διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. Οι γενικοί συντελε-
στές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση
κάθε ακινήτου ως εξής: Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρω-
πικούς σκοπούς. Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονο-
μικής δραστηριότητας. Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει
ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων,
υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφι-
κής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. Σε κάθε περί-
πτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακι-
νήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν
τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου
του γενικού συντελεστή της κατοικίας». (παρ. 4 άρθρο 1 του Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.
2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18).

Σοβαρό ζήτημα χρέωσης με τέλη τίθεται για τα οικόπεδα, τους επαγγελματικούς χώρους που διαθέτουν
μεγάλες επιφάνειες (μάνδρες, βιοτεχνίες), τα γήπεδα άθλησης, τα εργοτάξια, τους κοινόχρηστους χώρους
πολυκατοικιών, αλλά και τους χώρους αποκλειστικών χρήσεων (ανοιχτές θέσεις στάθμευσης), τις πισίνες,
κ.ο.κ. Στις περιπτώσεις αυτές, εγείρεται μείζον θέμα ανταποδοτικότητας και ύπαρξης αναλογίας μεταξύ
παροχής και αντιπαροχής, λόγω του μικρού, ασήμαντου ή μηδενικού όγκου απορριμμάτων των χώρων
αυτών. Από το σύνολο των αναφορών που έχουν υποβληθεί στο Συνήγορο του Πολίτη, φαίνεται ότι οι
δήμοι  στην  πλειοψηφία  τους  εφαρμόζουν  μόνο  δύο  συντελεστές  τελών  καθαριότητας-φωτισμού,  ένα
επαγγελματικό  και  ένα  οικιακό.  Ελάχιστοι  δήμοι  δηλαδή,  αξιοποιούν  τη  θεσμική  δυνατότητα  ορισμού
περισσοτέρων  (μέχρι  επτά)  συντελεστών  με  βάση τον  όγκο των απορριμμάτων  που  παράγει  ο  κάθε
χώρος, ώστε να καθίσταται το σύστημα αναλογικότερο και δικαιότερο... (Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του
Πολίτη, Ιούλιος 2014).

Επίσης σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 274/2014 Τμ. & Β' ΣτΕ 1868/2014 η θέσπιση εκ μέρους του
δημοτικού συμβουλίου ενός συντελεστού για όλους αδιακρίτως τους στεγασμένους χώρους, με τις ως άνω
αρχές της ανταποδοτικότητος και της ίσης μεταχειρίσεως, δεν παρίσταται νόμιμη.

Στην  περίπτωση  που  ο  παρά  του  οικείου  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου  καθοριζόμενος
συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δε δύναται να υπολογισθεί σε
ακέραιες μονάδες για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί  συντελεστή επί  της ακεραίας μονάδας το
εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75.

Σύμφωνα  με  την  παρ.  14  του  άρθρου  9  του  N.  2503/97,  όπως  ισχύει,  ακίνητα  που  δε
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν
ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών
καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.

Mε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/Α) βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει
επιχειρήσεις  λειτουργούσες  εποχιακά  υποχρεούνται  σε  καταβολή  τελών  καθαριότητος  και  φωτισμού
αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του
δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Σχετικά με τον χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει
το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση του,  η οποία  εγκρίνεται  από το Γ.Γ.  της Περιφέρειας έπειτα από
προηγούμενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του Ν.2539/97 καθορίστηκε ότι  είναι δυνατό να επιβάλλονται
διαφορετικά ανά Δημοτικό Διαμέρισμα τέλη ανάλογα με το λειτουργικό κόστος.
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Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (ΧΡΗΣΗΣ)
2022

Σύμφωνα με τις οδηγίες προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022 οι οποίες δίνονται με την ΚΥΑ
οικ. 55040/21-07-2021 (ΦΕΚ: 3291/Β΄): «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δή-
μων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 απόφασης (Β΄ 253)», ορίζονται
τα εξής:

«Άρθρο 3 Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού έτους 2022 …
Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών 
Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρε-

σία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον προϋπολογισμό 2022, γίνονται με γνώμονα
το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν
εντός του έτους 2021. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 εκτιμάται ότι δεν θα κα-
λύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα
πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2022, επιφέροντας
αύξηση αυτών. Αντίστοιχα,  θα πρέπει  να συνυπολογίζεται  τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα ει -
σπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα
σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

- την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2020, - την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του
έτους 2021 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022, - την εκτέλεση του προ-
ϋπολογισμού 2020 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο προϋπολογισμού 2022 καταρτίζεται
Ιούλιο 2021, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2020 και 2021), - την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο
του έτους 2021, η οποία υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του
έτους 2020.

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται
υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε
να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές
που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, β) μην υπερ-
βαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως
υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά
και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του
δήμου.

Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης:  - των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03
«ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και - των τελών, δικαιωμάτων κ.λπ. της κατη-
γορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχεται η δυνατότη-
τα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμ-
φωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που ανα-
μένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.)
επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προη-
γούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός».

Σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας τα εισπραχθέντα έσοδα τελών καθαριότητας και φωτισμού, με
μήνα αναφοράς τον Σεπτέμβριο, έχουν ως εξής: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ σε €
Ετήσια Έσοδα έτους 2020 (ΚΑ: 0311, 2111, 5113.002) 2.793.698,80
Ετήσια Έξοδα 2020 έτους (ΚΑ: 6, 7 και 8) 2.532.583,30
Έσοδα περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2020 2.189.278,07
Έξοδα περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2020 1.844.999,97
Έσοδα περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2021 1.991.937,46
Έξοδα περιόδου Ιανουάριος - Σεπτέμβριος 2021 1.723.082,62

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία και την ΚΥΑ 55040/2021 τα έσοδα τελών καθαριότητας και φωτι-
σμού για το υπόλοιπο έτος 2021, καθώς και για το έτος 2022 μπορούν να ανέλθουν ως εξής: 

Πρόβλεψη εσόδων 2022 βάσει ΚΥΑ 55040/21-07-2021 2.417.460,09
Πρόβλεψη Εσόδων Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021 2.402.024,93

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ και ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
(ΧΡΗΣΗΣ) 2022

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του Δήμου η εικόνα των εσόδων και δα-
πανών ανταποδοτικού χαρακτήρα για τη χρήση του 2022 θα έχει ως ακολούθως:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α.
1 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) 1.975.446,38 0311
2 ΠΟΕ - Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και φωτισμού 442.013,71 2111
3 Χρηματικό Υπόλοιπο ανταποδοτικής υπηρεσίας 0,00 5113.002

ΣΥΝΟΛΟ 2.417.460,09

4 Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2022 κτλ 189.335,47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.606.795,56

5 Μη ειδικευμένα έσοδα για ισοσκέλιση Προϋπολογισμού 200.000,00 00.0611
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.806.795,56

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΣΟ Κ.Α.
1 Έξοδα υπηρεσίας 20 Καθαριότητας & Φωτισμού 2.553.613,44 6
2 Επενδύσεις υπηρεσίας 20 από ανταποδοτικά έσοδα 1.000,00 71
3 Πληρωμές ΠΟΕ της Υπηρεσίας 20 62.846,65 8

ΣΥΝΟΛΟ 2.417.460,09

4 Επενδύσεις Υπηρεσίας 20 από Χρηματοδοτήσεις 189.335,47 73
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.806.795,56

Γ. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ (ΧΡΗΣΗΣ) 2022 ΣΥΜΦΩ-
ΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ

1. Σύμφωνα με την προτεινόμενη τιμολογιακή πολιτική και την κατηγοριοποίηση όλων των ακινήτων σε
τρεις (3) Γενικούς Συντελεστές, καθώς επίσης και την επικαιροποίηση των στοιχείων των ακινήτων που
πραγματοποιήθηκε με την λήψη των προβλεπόμενων στοιχείων από την Εφαρμογή του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και
τα στοιχεία που λάβαμε μέσω της Εφαρμογής της ΚΕΔΕ και τη σχετική μετάπτωση των δεδομένων, στις
30-11-2021, οι εισπράξεις για το  2022 των εσόδων ανταποδοτικών τελών  θα μπορούσαν να ανέλθουν
στα παρακάτω ποσά:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Κατοικίες στην πόλη των Γρεβενών 656.000 1,7 1.115.200,00

2 Καταστήματα στην πόλη των Γρεβενών 134.000 2,7 361.800,00

3 Κατοικίες στους Οικισμούς και στις Κοινότητες 1.100.000 1,2 1.320.000,00

4 Καταστήματα στους Οικισμούς & στις Κοινότητες 120.000 1,5 180.000,00

5 Φιλανθρωπικά - Εκπαιδευτικά Γ/θμια Ιδρύματα 1.000 0,6 600,00

 ΣΥΝΟΛΟ   2.977.600,00

2. Πλην όμως δεν πρόκειται να εισπραχθούν τα παραπάνω ποσά επειδή πρέπει προηγουμένως να γί-
νει έλεγχος σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες παροχές οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης στην πόλη των Γρε -
βενών και στις Κοινότητες, επειδή παρουσιάζουν ένδειξη συντελεστή Δημοτικού Τέλους (ΔΤ) μηδενική, και
με δεδομένη την έλλειψη προσωπικού και την υποστελέχωση του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας του
Δήμου Γρεβενών δεν πρόκειται αυτό να γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα. Άλλωστε το ποσό που πρέπει
να προϋπολογιστεί στον Κ.Α. 0311 Έσοδα Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2022, σύμφω-
να με την ΚΥΑ οικ. 55040/21-07-2021 (ΦΕΚ: 3291/Β΄) θα πρέπει να ανέλθει στο ποσό των (1.975.446,38)
€.

3. Σύμφωνα με τα στοιχεία των εταιρειών - παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας τα ανείσπρακτα δημοτικά
τέλη που αφορούν σε ακίνητα που έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή τους ή έχουν αλλάξει πάροχο, ανέρχο-
νται συνολικά περίπου στο ποσό των (690.000,00) €.  Η εισαγωγή τους στον Προϋπολογισμό του έτους
2022 με Βεβαιωτικούς Καταλόγους θα γίνει με αναμόρφωση, ανάλογα με την πορεία των ταμειακών βε-
βαιώσεων και εισπράξεων.

4. Επίσης το Χρηματικό Υπόλοιπο της Ανταποδοτικής Υπηρεσίας 20 (ΚΑ 5113.002) κατά τη χρήση
2021  μεταφερόμενο στη νέα χρήση 2022 ανέρχεται στο ποσό των (0) €.  Το ανωτέρω ποσό εμφανίζεται
μειωμένο έναντι της προηγούμενης χρήσης, λόγω της καθυστέρησης ένταξης των δηλώσεων μεταβολής
εμβαδού των ακινήτων, που έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, από την
Εφαρμογή της ΚΕΔΕ στην Εφαρμογή του Δήμου και του ΔΕΔΔΗΕ. 

5. Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους δεν αναμένεται να υπάρξει υστέρηση
ως προς την είσπραξη των εσόδων που έχουν προβλεφθεί και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό χρή-
σης 2021, ώστε να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τη χρήση 2022 για την ενδεχόμενη είσπραξη τυχόν δια-
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φοράς. Αντίθετα προβλέπεται αύξηση των εισπράξεων λόγω της αύξησης των τετ. μέτρων των ακινήτων.
Επομένως η είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισμού μέχρι το τέλος του έτους 2021 προβλέπεται να
ανέλθει ή και να ξεπεράσει το ποσό των (2.402.024,93) €, το οποίο προβλέφθηκε αρχικά.

Κατά συνέπεια τα έξοδα που πρέπει να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 από
το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με την ΚΥΑ 55040/2021, δεν πρέπει να ξε -
περάσουν το ποσό των  (2.417.460,09) € για να μην υπάρξει διαφορά Εσόδων - Εξόδων, τα οποία θα
πρέπει στη συνέχεια να εγγραφούν στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 μέσω αναπροσαρμογής
φορολογικών συντελεστών.

6. Τα ανελαστικά έξοδα όμως της Υπηρεσίας Καθαριότητας - Φωτισμού, σύμφωνα με τις προτάσεις
των εμπλεκόμενων Φορέων και Υπηρεσιών, για την ομαλή διεξαγωγή της Υπηρεσίας 20 πρέπει να ανέλ -
θουν  στο  ποσό  των  (2.806.795,56)  € στο  οποίο  περιλαμβάνονται  και  επενδυτικές  δαπάνες  ποσού
(189.335,47) € οι οποίες θα πληρωθούν από έσοδα ΣΑΤΑ. Το συνολικό ποσό των εξόδων υπολείπεται
των εσόδων κατά (200.000,00) €, σύμφωνα με τους παραπάνω Πίνακες και μπορεί πρόσκαιρα να καλυ-
φθεί από «λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο», όπως προβλέπεται από
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α΄), προκειμένου να μην προβούμε
στην αναπροσαρμογή των συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022,  αφού το
πρόβλημα εκτιμάται ότι θα είναι προσωρινό λόγω της αύξησης των δημοτικών τελών κατά το επόμενο έτος
με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των αλλαγών (αύξηση) των ηλεκτροδοτούμενων τετ.
μέτρων στην περιφέρεια του Δήμου Γρεβενών. 

7. Το ποσό των (200.000,00) € προέρχεται από την αύξηση των ΚΑΠ που αποδόθηκαν στο Δήμο Γρε-
βενών τέλη του έτους 2021 και εγγράφηκαν στον ΚΑ 00.0611 και θα αποδοθούν τα επόμενα πέντε (5) έτη,
αφού θα λογίζονται ως δαπάνη της ανταποδοτικής Υπηρεσίας 20 Καθαριότητας και Φωτισμού για την ισο-
σκέλιση της ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των ετήσιων αποφάσεων επιβολής
του σχετικού τέλους., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4873/2021.  Κατά τη σύ-
νταξη δηλαδή των Προϋπολογισμών των πέντε (5) επόμενων ετών καθώς και στις αντίστοιχες αποφάσεις
επιβολής Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού, στο σκέλος των εξόδων της Υπηρεσίας 20 θα υπάρχει
δέσμευση πρόβλεψης ποσού (40.000,00) € στο μέρος των εξόδων για την απόσβεση του ποσού των
(200.000,00) € που θα χρησιμοποιήσουμε από τον ΚΑ 00.0611 για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού
χρήσης 2022 της Υπηρεσίας 20.

Από τα παραπάνω προκύπτει τελικά ότι ο προϋπολογισμός εσόδων - εξόδων του τέλους καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022 ισοσκελίζεται σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 55040/21-07-2021 (ΦΕΚ:
3291/Β΄), η οποία προβλέπει (σελ. 7-8) ότι «Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής
των ανταποδοτικών τελών λαμβάνεται  υπόψη ότι  τα  έσοδα πρέπει  να :  α)  καλύπτουν το σύνολο των
δαπανών των  αντίστοιχων  υπηρεσιών  ώστε  να  μην  δημιουργούνται  ελλείμματα  στις  υπηρεσίες  αυτές,
συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης,
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία. β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την
παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της
ανταποδοτικότητας, γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου».

Νομικό πλαίσιο
Η Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της: 
Την απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου για την σύνταξη του προσχεδίου του Προϋπολο-

γισμού για το έτος 2022.
Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων των δήμων και

κοινοτήτων», με τις οποίες επιβλήθηκαν υπέρ των δήμων και των κοινοτήτων τέλη καθαριότητας και φωτι-
σμού, για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες καθαριότητας των κοινοχρήστων χώρων, περισυλλο-
γής και αποκομιδής των απορριμμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού
των κοινοχρήστων χώρων.

Τις ρυθμίσεις των άρθρων 21 & 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 οι οποίες μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν
αργότερα με τους νόμους 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17 και 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12),
2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 (άρθρο 7 παρ.3 και 4), 2503/97 (άρθρο 9 παρ. 14),
2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και 3345/2005 (άρθρο 5). Οι διατάξεις αυτές, μαζί με τις περί απαλλαγών από
τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν. 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν2307/95, αποτελούν το
θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για το τέλος καθαριότητας και φωτισμού.

Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/2016.
Το άρθρο 17 του Ν.1080/80 όπου ορίζεται ότι το τέλος καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων θα

καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλ. αποδοχές τακτικού και ημε-
ρομισθίου προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων όπως επί-
σης και κάθε άλλη δαπάνη η οποία έχει να κάνει με την διεξαγωγή, λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της
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υπηρεσίας αυτής. Με τον ίδιο νόμο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού και είσπραξης των τελών καθα-
ριότητας και φωτισμού.

Τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89  «Αναμόρφωση φορολογίας εισοδήματος και
άλλες διατάξεις», σύμφωνα με την οποία τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο αντα-
ποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση
των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγί-
ως παρεχόμενες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Τις διατάξεις των άρθρων 6, 185, 210 του Ν.4555/2018.
Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019.
Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 40 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α΄), οι οποίες προβλέπουν τα εξής:

«3.  Σε  περίπτωση  που  η  αδυναμία  ισοσκέλισης  του  Προϋπολογισμού  του  Ο.Τ.Α.  οφείλεται  σε  μη
ισοσκέλιση  των  ανταποδοτικών  υπηρεσιών  και  υπάρχει  το  δημοσιονομικό  περιθώριο  σε  κωδικούς
αριθμούς αυτού, από λοιπά μη ειδικευμένα έσοδα ή και μη ειδικευμένο χρηματικό υπόλοιπο, παρέχεται η
δυνατότητα πρόσκαιρης κάλυψης των δαπανών και ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών από τους
εν λόγω κωδικούς. Το χρηματικό ποσό που απαιτείται κάθε φορά για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών
υπηρεσιών, λογίζεται ως δαπάνη της οικείας ανταποδοτικής υπηρεσίας, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των
ετήσιων  αποφάσεων  επιβολής  των  σχετικών  τελών και  δικαιωμάτων,  προκειμένου  να  καλυφθεί,  βάσει
συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  το οποίο αποτελεί  συστατικό στοιχείο των ως άνω αποφάσεων, το
αργότερο εντός πενταετίας, αρχής γενομένης από το επόμενο οικονομικό έτος από αυτό της εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας παραγράφου. Τα επιπλέον εισπραττόμενα, εκάστου έτους της πενταετίας,
έσοδα  της  οικείας  ανταποδοτικής  υπηρεσίας,  προορίζονται  να  καλύψουν  κάθε  είδους  δαπάνες,
εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. Η ως άνω προϋπόθεση εξετάζεται επισταμένως από
την αρμόδια για τον έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεων επιβολής τελών και δικαιωμάτων, καθώς και του
Προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α., Αρχή.»

Το γεγονός ότι δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών επιβολής τελών Καθαριότητας
και Φωτισμού για το έτος 2022.

Προτείνονται κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και με γνώμονα τον ισοσκελισμό
εσόδων και δαπανών, τα εξής:

Α. Να οριστούν οι εξής συντελεστές επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού:
1. Συντελεστής για οικίες

Για τις οικίες εντός και εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς καθώς επίσης και για τους χώρους
ύπνου και βοηθητικών χώρων των ξενοδοχείων ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να
είναι:

Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (€/τ.μ.)

2021 2022
1 Στην πόλη των Γρεβενών 1,70 1,70

2 Στους Οικισμούς και τις Κοινότητες 1,20 1,20

2. Συντελεστής για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ή Θεραπευτικών ή
τριτοβάθμιων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

Για τα φιλανθρωπικά, νοσηλευτικά, θεραπευτικά, τριτοβάθμια πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα
δημοσίου  ή ιδιωτικού  δικαίου  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού στεγασμένων και  μη  χώρων
προτείνεται να οριστεί σε 0,60 €/τ.μ. και ποσοστό 10% στα τετραγωνικά τους. Για το έτος   2021   η τιμή είχε  
οριστεί στα 0,60 €/τ.μ. και το ποσοστό 10% στα συνολικά τετ. μέτρα.

3. Συντελεστής για καταστήματα, επιχειρήσεις, γραφεία και λοιπές επαγγελματικές χρήσης
Για τα καταστήματα, επιχειρήσεις, γραφεία και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους καθώς επίσης και για

τους λοιπούς χώρους πλην δωματίων των ξενοδοχείων (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια κλπ.) εντός και
εκτός  σχεδίου  σε  όλες  τις  Κοινότητες  και  τους  Οικισμούς  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού
προτείνεται να είναι:

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (€/τ.μ.)

2021 2022
1 Στην πόλη των Γρεβενών 2,70 2,70

2 Εκτός του κέντρου των Γρεβενών 1,50 1,50

3 Στους Οικισμούς και τις Κοινότητες 1,50 1,50
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4. Συντελεστής βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών χώρων ως κάτωθι:
Για  τους  βιοτεχνικούς  -  βιομηχανικούς  χώρους  καθώς επίσης  και  για  τις  αυτοτελείς  βιομηχανικές  -

εμπορικές αποθήκες εντός και εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς και τις Κοινότητες ο συντελεστής
καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να είναι 3,00 €/τ.μ. Να εξετάζεται κάθε περίπτωση από το Δημ.
Συμβούλιο ξεχωριστά μετά από σχετική αίτηση του εκπροσώπου της επιχείρησης και ανάλογα με
τα έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από το Δήμο να γίνεται πλασματοποίηση του εμβαδού.   

5. Συντελεστής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Κωδικοί 51 και 52 στο έντυπο Ε-9) σε όλες τις Κοινότητες

και τους Οικισμούς ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να είναι 0,60 €/τ.μ. και ποσοστό
10%  στα  τετραγωνικά  τους.  Στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του  Ν.  25/1975  που  υποβάλλονται  προς  τον
ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται σχετική πλασματοποίηση του εμβαδού.

Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη
οι  χώροι  που  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τη  δημιουργία  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  με
ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού.

6. Συντελεστής για βοηθητικούς χώρους οικιών, καταστημάτων, βιομηχανιών 
Για  τους  αυτοτελείς  βοηθητικούς  χώρους  οικιών,  καταστημάτων,  επαγγελματικών  και  βιομηχανικών

χώρων  (υπόγειες-ισόγειες  αποθήκες  οικιών  και  καταστημάτων,  πατάρια,  σοφίτες,  υπόγειες  αποθήκες
βιομηχανιών, σιλό, λοιποί βοηθητικοί χώροι κτλ, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, (Κωδικός 5 στο έντυπο
Ε-9), κλειστοί χώροι στάθμευσης (Κωδικός 6 στο Ε-9), καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι των οικοδομών
εντός και  εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς και  τις  Κοινότητες,  ο συντελεστής καθαριότητας  και
φωτισμού προτείνεται να οριστεί σε ποσοστό 50% επί του εμβαδού του ακινήτου της κάθε κατηγορίας
χρήσης. Να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε περίπτωση από το Δημ. Συμβούλιο ή την Οικον. Επιτροπή
για  βοηθητικούς χώρους  άνω των 200  τ.μ.,  μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου  και
ανάλογα με τα έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από το Δήμο, και να γίνεται πλασματοποίηση του
εμβαδού. Διαφορετικά να ισχύσουν τα εξής:  

Στεγασμένοι χώροι από 1.000 έως 6.000 τ.μ.:
Για  τους  στεγασμένους  χώρους  από  1001  έως  6.000  τ.μ.  όλων  των  παραπάνω  κατηγοριών  ο

συντελεστής ορίζεται στο 50% του εμβαδού του ακινήτου της αντίστοιχης κατηγορίας χρήσης. 
Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ.:
Για τους στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω κατηγοριών ο συντελεστής

ορίζεται στο 40% του εμβαδού του ακινήτου της αντίστοιχης κατηγορίας χρήσης. 

7. Μη στεγασμένοι και ακάλυπτοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι
Για  τους  μη  στεγασμένους  ηλεκτροδοτούμενους  χώρους  καθώς  επίσης  και  για  τους  ακάλυπτους

ηλεκτροδοτούμενους χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για άσκηση δραστηριότητας (ενδεικτικά και μη
περιοριστικά:  μάντρες,  πάρκινγκ  και  ανοιχτοί  χώροι  βιομηχανιών,  αντιπροσωπίες  αυτοκινήτων,  χώροι
εναπόθεσης  οχημάτων,  ανοιχτοί  χώροι  αποθήκευσης  κ.λπ.)  εντός  και  εκτός  σχεδίου  σε  όλους  τους
Οικισμούς  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού  προτείνεται  να  είναι  3,00 €/τ.μ.  Προτείνεται  η
μείωση της τιμής ανά τ.μ. ή ο υπολογισμός του τέλους και μάλιστα να γίνεται σε ποσοστό επί του
εμβαδού  και  όχι  στο  σύνολο  της  μη  στεγασμένης  έκτασης,  επειδή  συνήθως  δεν  παράγονται
σκουπίδια και είναι υψηλό το τέλος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ή να εξετάζεται ξεχωριστά
κάθε  περίπτωση  από  την  Οικον.  Επιτροπή,  μετά  από  σχετική  αίτηση  του  εκπροσώπου  της
επιχείρησης και ανάλογα με τα έξοδα που πρέπει  να καλυφθούν από το Δήμο,  και  να γίνεται
πλασματοποίηση του εμβαδού. Διαφορετικά να ισχύσουν τα εξής:  

Μη Στεγασμένοι χώροι από 1.000 έως 6.000 τ.μ.:
Για  τους  στεγασμένους  χώρους  από  1001  έως  6.000  τ.μ.  όλων  των  παραπάνω  κατηγοριών  ο

συντελεστής ορίζεται στο 50% του παραπάνω συντελεστή. 
Μη Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ.:
Για τους μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω κατηγοριών ο συντελεστής

ορίζεται στο 30% του παραπάνω αναφερόμενου συντελεστή. 

Β. Για οποιαδήποτε προσαρμογή απαιτηθεί στο εμβαδό όλου ή μέρους ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αυτή η αλλαγή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση από τον κα-
ταναλωτή και ιδιοκτήτη των προβλεπόμενων υπεύθυνων δηλώσεων ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων
της κείμενης νομοθεσίας η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξετάζο-
νται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Οικονομική Υπηρεσία, Ο.Ε., Δ.Σ. κτλ) 

Γ. Στην ΔΕΗ θα αποσταλούν τρεις συντελεστές επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού, ένας για
οικιακή χρήση,  ένας  για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και ένας
για επαγγελματική χρήση, χωριστά για την πόλη των Γρεβενών και χωριστά για τις λοιπές Κοινότητες και
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Οικισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αυτοί θα είναι:

1. Για την πόλη (Κοινότητα) Γρεβενών:
Συντελεστής Οικιακής Χρήσης 1,70 €/τ.μ. 
Συντελεστής Κοινωφελούς Χρήσης 0,60€/τ.μ. 
Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης 2,70 €/τ.μ. 

2. Για τις λοιπές Κοινότητες και Οικισμούς:
Συντελεστής Οικιακής Χρήσης 1,20 €/τ.μ. 
Συντελεστής Κοινωφελούς Χρήσης 0,60 €/τ.μ. 
Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης 1,50 €/τ.μ. 

Για την προσαρμογή των λοιπών χρήσεων στους συντελεστές που θα αποσταλούν στην ΔΕΗ
θα πραγματοποιείται προηγουμένως πλασματοποίηση των τετραγωνικών μέτρων.

Δ. Δεν απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία και τις κείμενες αποφάσεις:

α) Το ΙΚΑ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, τα Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια και εκείνοι που
έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, όπως ο ΟΣΕ, δεν απαλ-
λάσσονται του τέλους. (άρθρο 82 του ΒΔ 24-9/20-10-58, ΣτΕ 13/2000).

β) Ακίνητα του δημοσίου ή των ΟΤΑ που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους δεν εξαιρούνται
του τέλους (Γνωμ. Νομ. Υπηρ. Διοικ. 691/83, ΕΔΔ 1985 σελ. 274).

γ)  Κτηνοτροφικές  και  πτηνοτροφικές  μονάδες  και  άλλες  γεωργικές  επιχειρήσεις που  βρίσκονται  σε
αγροτικές περιοχές εντός αγρών υπόκεινται στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού (877/1985 Ατομική Γνω-
μοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ.).

Ε. Ο συντελεστής των τελών καθαριότητας στεγασμένων ή μη χώρων αναγνωριζομένων κατά τις ισχύ-
ουσες εκάστοτε διατάξεις ως Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, δε δύναται να ορίζεται από 1ης Ια-
νουαρίου 1981 σε ποσοστό μεγαλύτερο του πεντήκοντα τοις εκατόν  (50%) του ορισθέντος συντελεστού
για  τους  αντίστοιχους  χώρους  άνω  των  έξι  χιλιάδων  (6.000)  τετραγωνικών  μέτρων (προσθήκη  από
την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 1080/1980, ΦΕΚ Α' 246), (άρθρο 1 παρ.10 Ν.25/75).

ΣΤ. Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) ορίζονται τα

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

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν

τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές
του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή

ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 30% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτε-

λούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων, εφόσον έχουν την επιμέλεια
των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να
σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θη-
τεία.
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4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ: Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της

κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ). 
5. ΑΠΟΡΟΙ Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με απόφαση συλλο-

γικού οργάνου ή πρόταση του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών και αποδεδειγμένα δεν έχουν κα-
νένα εισόδημα παρά μονάχα επίδομα προνοιακού χαρακτήρα και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν
άποροι.

6. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με Βεβαίωση του

ΟΑΕΔ ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας παραμένουν χωρίς εργασία για πάνω από ένα (1) έτος, ανεξάρτητα
αν επιχορηγούνται ή όχι και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι.

7.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)  του  άρθρου  235  του  ν.
4389/2016 ή αντίστοιχο. Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.

Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με Βεβαίωση αρ-
μόδιας  υπηρεσίας  ή φορολογικά αποδεικτικά  λαμβάνουν το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ή
άλλη αντίστοιχη παροχή και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν δικαιούχοι του αναφερόμενου ΚΕΑ.

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  θα ισχύει μόνο για την

παροχή  στην  κύρια  κατοικία  και  δεν  θα  αφορά  σε  επαγγελματικούς,  βιομηχανικούς  -  βιοτεχνικούς,
αυτοτελείς αποθηκευτικούς χώρους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
(ΔΤ) υποχρεώνονται να προσκομίσουν οπωσδήποτε τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
β. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος (και των δύο όψεων) της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
γ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
δ. Έντυπο Ε-9, ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας από την ΑΣΠΕ
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Δικαστική Απόφαση για επιμέλεια τέκνων
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ:
Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ
5. ΑΠΟΡΟΙ 
Βεβαίωση του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών
6. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Βεβαίωση μακροχρόνιου ανέργου ΟΑΕΔ
7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Βεβαίωση ή άλλο επίσημο Αποδεικτικό λήψης ΚΕΑ

Ζ. Δημοσίευση Υποδειγμάτων στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών τα Υποδείγματα των Παραρ-

τημάτων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Δήμου
για να μπορούν να τα κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι δημότες.

                                                                                         
Η. Κοινοποίηση Απόφασης.
Η παρούσα απόφαση της Οικον. Επιτροπής αποτελεί Πρόταση - Εισήγηση προς το Δημ. Συμβούλιο για

τη λήψη σχετικής Απόφασης, η οποία (Απόφ. Δ.Σ.) προτείνεται να κοινοποιηθεί στις αρμόδιες Υπηρεσίες
του  Δήμου και  να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παραγρ. 4  του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν.
3463/2006), καθώς και του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171). 
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Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  ο  επικεφαλής  της  παράταξης:  “Μαζί  Συνεχίζουμε”  Δημοσθένης
Κουπτσίδης, ο οποίος είπε: Εφόσον δεν αλλάζουν τα τέλη, συμφωνούμε.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της παράταξης:  “Ανατροπή Αναγέννηση για τα Γρεβενά
μας” Κωνσταντίνος Παλάσκας ο οποίος είπε: Συμφωνούμε και εμείς. 

Στη  συνέχεια  το  λόγο πήρε  ο Δημοτικός  Σύμβουλος  Νικόλαος  Δάσκαλος  ως εκπρόσωπος  της
παράταξης: “Δήμος για Όλους”, ο οποίος είπε: Συμφωνούμε.

Στη  συνέχεια  το  λόγο  πήρε  η  επικεφαλής  της  παράταξης:  “Λαϊκή  Συσπείρωση  Γρεβενών”
Παναγιώτα Ντάγκα, η οποία είπε Από την εισήγηση βγαίνει ότι δεν υπάρχει προσωπικό ώστε να κάνει τη
διασταύρωση με τα τετραγωνικά των ακινήτων και θα τα είχε περάσει, άρα θα ήταν τα έσοδα του δήμου
περισσότερα, γιατί τώρα εμφανίζονται πάρα πολλά ακίνητα με μηδέν τετραγωνικά μέτρα. Υπάρχει δηλαδή
υποστελέχωση των υπηρεσιών ώστε να γίνεται καλύτερα η δουλειά αυτή. Στον τομέα της καθαριότητας
υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού την οποία προσπαθούν να την μπαλώσουν με τα δίμηνα, γιατί μέσα
από κει πληρώνονται και οι συμβάσεις της ΔΙΑΔΥΜΑ είτε για την καθαριότητα του Ορεινού Όγκου είτε για
την ανακύκλωση. Θεωρούμε ότι στις σημερινές εποχές με τις αυξήσεις, με όλα αυτά που υπάρχουν, ακόμα
και το πάγωμα, το να μην αυξηθούν που γίνεται τα τελευταία χρόνια, είναι μία σημαντική επιβάρυνση.
Βλέπουμε ότι η ανταποδοτικότητα αυτή είναι η λογική εδώ και χρόνια σε αυτόν τον τομέα,  άρα εμείς θα
ψηφίσουμε κατά όσον την λογική όλων αυτών υπηρεσιών και ότι βλέπουν τον πολίτη σαν την αγελάδα
που πρέπει συνεχώς να την αρμέγουμε, και να παίρνουμε για να καλύπτουμε τα έξοδα του Δήμου. Είναι  η
κεντρική  πολιτική,  δεν  είναι  μόνο  ότι  ο  Δήμαρχος  έχει  αποφασίσει  ή  η  κάθε  δημοτική  αρχή  είναι  η
κυβερνητική πολιτική όλων των τελευταίων χρόνων, που καμία κυβέρνηση δεν έλυσε αυτό τη ζήτημα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/Α’/9-8-
2019) όπως ισχύει, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του τελών δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις από
τους επικεφαλής των παρατάξεων οι οποίες να συνοδεύονται από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας
του Δήμου και  η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου για την ψήφιση της μοναδικής
πρότασης που κατατέθηκε και λήψη σχετικής απόφασης. 

Μετά από ψηφοφορία που διεξήχθη επί της αριθμ. 8/2022 ομόφωνης απόφασης – εισήγησης της Οικο-
νομικής Επιτροπής για το σχέδιο της επιβολής του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος  2022
και εφεξής, ως μοναδική πρόταση έλαβε είκοσι πέντε (25) ψήφους υπέρ, οι οποίες θεωρούνται και οι έγκυ-
ρες ψήφοι υπέρ της συγκεκριμένης πρότασης.  

Συγκεκριμένα υπέρ της μοναδικής πρότασης ψήφισαν οι παρόντες στη συνεδρίαση Δημοτικοί Σύμβου-
λοι:

α) της παράταξης του Δημάρχου “Γρεβενά Συμμετέχω Ενεργά” Ματθαίος Αδάμος, Γεώργιος Γκοτζα-
μπασόπουλος, Ζήσης Κιάκας, Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης, Χρήστος Πέτρου, Κωνσταντίνος Σιούλας, Φωτει-
νή Τζουβάρα, Χρήστος Τριγώνης και Νικόλαος Τσικούρας.

β) της παράταξης “Μαζί Συνεχίζουμε” Παρασκευάς Ανθιμίδης, Βασιλική Δοκοπούλου, Ιωσήφ Δόλγηρας,
Ισαάκ Ισαακίδης, Δημοσθένης Κουπτσίδης, Βασιλική Λύτρα, Κωνσταντίνος Μπουρέλλας και Αναστάσιος
Τσιρίκας.

γ)  της  παράταξης  “Ανατροπή  Αναγέννηση  για  τα  Γρεβενά  μας”  Αλέξανδρος  Κατσάλης,  Δημήτριος
Μπόλης, Κωνσταντίνος Παλάσκας, Νικόλαος Πούλιος, Ιφιγένεια Στεργιούλα και Ελευθέριος Χατζηγεωργίου
και

δ) της παράταξης “Δήμος για Όλους” Παναγιώτης Βασιλόπουλος και Νικόλαος Δάσκαλος.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη σχετικής απόφασης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις σχετικές διατάξεις, μετά από διαλογική

συζήτηση

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       

 Α. Ορίζει τους συντελεστές επιβολής τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Γρεβενών για το
έτος 2022 και εφεξής:

1. Συντελεστής για οικίες
Για τις οικίες εντός και εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς καθώς επίσης και για τους χώρους

ύπνου και βοηθητικών χώρων των ξενοδοχείων ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να
είναι:
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Α/Α ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ / ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (€/τ.μ.)

2021 2022
1 Στην πόλη των Γρεβενών 1,70 1,70

2 Στους Οικισμούς και τις Κοινότητες 1,20 1,20

2. Συντελεστής για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ή Θεραπευτικών ή
τριτοβάθμιων Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

Για τα φιλανθρωπικά, νοσηλευτικά, θεραπευτικά, τριτοβάθμια πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα
δημοσίου  ή ιδιωτικού  δικαίου  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού στεγασμένων και  μη  χώρων
προτείνεται να οριστεί σε 0,60 €/τ.μ. και ποσοστό 10% στα τετραγωνικά τους. Για το έτος   2021   η τιμή είχε  
οριστεί στα 0,60 €/τ.μ. και το ποσοστό 10% στα συνολικά τετ. μέτρα.

3. Συντελεστής για καταστήματα, επιχειρήσεις, γραφεία και λοιπές επαγγελματικές χρήσης
Για τα καταστήματα, επιχειρήσεις, γραφεία και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους καθώς επίσης και για

τους λοιπούς χώρους πλην δωματίων των ξενοδοχείων (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια κλπ.) εντός και
εκτός  σχεδίου  σε  όλες  τις  Κοινότητες  και  τους  Οικισμούς  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού
προτείνεται να είναι:

Α/Α ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (€/τ.μ.)

2021 2022
1 Στην πόλη των Γρεβενών 2,70 2,70

2 Εκτός του κέντρου των Γρεβενών 1,50 1,50

3 Στους Οικισμούς και τις Κοινότητες 1,50 1,50

4. Συντελεστής βιομηχανικών, βιοτεχνικών και λοιπών χώρων ως κάτωθι:
Για  τους  βιοτεχνικούς  -  βιομηχανικούς  χώρους  καθώς επίσης  και  για  τις  αυτοτελείς  βιομηχανικές  -

εμπορικές αποθήκες εντός και εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς και τις Κοινότητες ο συντελεστής
καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να είναι 3,00 €/τ.μ. Να εξετάζεται κάθε περίπτωση από το Δημ.
Συμβούλιο ξεχωριστά μετά από σχετική αίτηση του εκπροσώπου της επιχείρησης και ανάλογα με
τα έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από το Δήμο να γίνεται πλασματοποίηση του εμβαδού.   

5. Συντελεστής γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Για τις γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις (Κωδικοί 51 και 52 στο έντυπο Ε-9) σε όλες τις Κοινότητες

και τους Οικισμούς ο συντελεστής καθαριότητας και φωτισμού προτείνεται να είναι 0,60 €/τ.μ. και ποσοστό
10%  στα  τετραγωνικά  τους.  Στις  Υπεύθυνες  Δηλώσεις  του  Ν.  25/1975  που  υποβάλλονται  προς  τον
ΔΕΔΔΗΕ θα γίνεται σχετική πλασματοποίηση του εμβαδού.

Για τον προσδιορισμό σε τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των θερμοκηπίων δεν λαμβάνονται υπόψη
οι  χώροι  που  χρησιμοποιούνται  αποκλειστικά  για  τη  δημιουργία  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  με
ελεγχόμενες συνθήκες κλιματισμού.

6. Συντελεστής για βοηθητικούς χώρους οικιών, καταστημάτων, βιομηχανιών 
Για  τους  αυτοτελείς  βοηθητικούς  χώρους  οικιών,  καταστημάτων,  επαγγελματικών  και  βιομηχανικών

χώρων  (υπόγειες-ισόγειες  αποθήκες  οικιών  και  καταστημάτων,  πατάρια,  σοφίτες,  υπόγειες  αποθήκες
βιομηχανιών, σιλό, λοιποί βοηθητικοί χώροι κτλ, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια, (Κωδικός 5 στο έντυπο
Ε-9), κλειστοί χώροι στάθμευσης (Κωδικός 6 στο Ε-9), καθώς και οι κοινόχρηστοι χώροι των οικοδομών
εντός και  εκτός σχεδίου σε όλους τους Οικισμούς και  τις  Κοινότητες,  ο συντελεστής καθαριότητας  και
φωτισμού προτείνεται να οριστεί σε ποσοστό 50% επί του εμβαδού του ακινήτου της κάθε κατηγορίας
χρήσης. Να εξετάζεται ξεχωριστά κάθε περίπτωση από το Δημ. Συμβούλιο ή την Οικον. Επιτροπή
για  βοηθητικούς χώρους  άνω των 200  τ.μ.,  μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου  και
ανάλογα με τα έξοδα που πρέπει να καλυφθούν από το Δήμο, και να γίνεται πλασματοποίηση του
εμβαδού. Διαφορετικά να ισχύσουν τα εξής:  

Στεγασμένοι χώροι από 1.000 έως 6.000 τ.μ.:
Για  τους  στεγασμένους  χώρους  από  1001  έως  6.000  τ.μ.  όλων  των  παραπάνω  κατηγοριών  ο

συντελεστής ορίζεται στο 50% του εμβαδού του ακινήτου της αντίστοιχης κατηγορίας χρήσης. 
Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ.:
Για τους στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω κατηγοριών ο συντελεστής

ορίζεται στο 40% του εμβαδού του ακινήτου της αντίστοιχης κατηγορίας χρήσης. 
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7. Μη στεγασμένοι και ακάλυπτοι ηλεκτροδοτούμενοι χώροι
Για  τους  μη  στεγασμένους  ηλεκτροδοτούμενους  χώρους  καθώς  επίσης  και  για  τους  ακάλυπτους

ηλεκτροδοτούμενους χώρους οι οποίοι χρησιμοποιούνται για άσκηση δραστηριότητας (ενδεικτικά και μη
περιοριστικά:  μάντρες,  πάρκινγκ  και  ανοιχτοί  χώροι  βιομηχανιών,  αντιπροσωπίες  αυτοκινήτων,  χώροι
εναπόθεσης  οχημάτων,  ανοιχτοί  χώροι  αποθήκευσης  κ.λπ.)  εντός  και  εκτός  σχεδίου  σε  όλους  τους
Οικισμούς  ο  συντελεστής  καθαριότητας  και  φωτισμού  προτείνεται  να  είναι  3,00 €/τ.μ.  Προτείνεται  η
μείωση της τιμής ανά τ.μ. ή ο υπολογισμός του τέλους και μάλιστα να γίνεται σε ποσοστό επί του
εμβαδού  και  όχι  στο  σύνολο  της  μη  στεγασμένης  έκτασης,  επειδή  συνήθως  δεν  παράγονται
σκουπίδια και είναι υψηλό το τέλος για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Ή να εξετάζεται ξεχωριστά
κάθε  περίπτωση  από  την  Οικον.  Επιτροπή,  μετά  από  σχετική  αίτηση  του  εκπροσώπου  της
επιχείρησης και ανάλογα με τα έξοδα που πρέπει  να καλυφθούν από το Δήμο,  και  να γίνεται
πλασματοποίηση του εμβαδού. Διαφορετικά να ισχύσουν τα εξής:  

Μη Στεγασμένοι χώροι από 1.000 έως 6.000 τ.μ.:
Για  τους  στεγασμένους  χώρους  από  1001  έως  6.000  τ.μ.  όλων  των  παραπάνω  κατηγοριών  ο

συντελεστής ορίζεται στο 50% του παραπάνω συντελεστή. 
Μη Στεγασμένοι χώροι άνω των 6.000 τ.μ.:
Για τους μη στεγασμένους χώρους άνω των 6.000 τ.μ. όλων των παραπάνω κατηγοριών ο συντελεστής

ορίζεται στο 30% του παραπάνω αναφερόμενου συντελεστή. 

Β. Για οποιαδήποτε προσαρμογή απαιτηθεί στο εμβαδό όλου ή μέρους ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου,
σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, αυτή η αλλαγή θα πραγματοποιείται με την προσκόμιση από τον κα-
ταναλωτή και ιδιοκτήτη των προβλεπόμενων υπεύθυνων δηλώσεων ηλεκτροδοτούμενων και μη ακινήτων
της κείμενης νομοθεσίας η οποία θα συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα οποία θα εξετάζο-
νται κατά περίπτωση από τα αρμόδια όργανα του Δήμου (Οικονομική Υπηρεσία, Ο.Ε., Δ.Σ. κτλ) 

Γ. Στην ΔΕΗ θα αποσταλούν τρεις συντελεστές επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισμού, ένας για
οικιακή χρήση,  ένας  για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς και ένας
για επαγγελματική χρήση, χωριστά για την πόλη των Γρεβενών και χωριστά για τις λοιπές Κοινότητες και
Οικισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και αυτοί θα είναι:

1. Για την πόλη (Κοινότητα) Γρεβενών:
Συντελεστής Οικιακής Χρήσης 1,70 €/τ.μ. 
Συντελεστής Κοινωφελούς Χρήσης 0,60€/τ.μ. 
Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης 2,70 €/τ.μ. 

2. Για τις λοιπές Κοινότητες και Οικισμούς:
Συντελεστής Οικιακής Χρήσης 1,20 €/τ.μ. 
Συντελεστής Κοινωφελούς Χρήσης 0,60 €/τ.μ. 
Συντελεστής Επαγγελματικής Χρήσης 1,50 €/τ.μ. 

Για την προσαρμογή των λοιπών χρήσεων στους συντελεστές που θα αποσταλούν στην ΔΕΗ
θα πραγματοποιείται προηγουμένως πλασματοποίηση των τετραγωνικών μέτρων.

Δ. Δεν απαλλάσσονται του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία και τις κείμενες αποφάσεις:

α) Το ΙΚΑ, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, τα Νοσοκομεία, τα Πανεπιστήμια και εκείνοι που
έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, όπως ο ΟΣΕ, δεν απαλ-
λάσσονται του τέλους. (άρθρο 82 του ΒΔ 24-9/20-10-58, ΣτΕ 13/2000).

β) Ακίνητα του δημοσίου ή των ΟΤΑ που έχουν παραχωρηθεί ή εκμισθωθεί σε τρίτους δεν εξαιρούνται
του τέλους (Γνωμ. Νομ. Υπηρ. Διοικ. 691/83, ΕΔΔ 1985 σελ. 274).

γ)  Κτηνοτροφικές  και  πτηνοτροφικές  μονάδες  και  άλλες  γεωργικές  επιχειρήσεις που  βρίσκονται  σε
αγροτικές περιοχές εντός αγρών υπόκεινται στο τέλος καθαριότητας και φωτισμού (877/1985 Ατομική Γνω-
μοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΥΠ.ΕΣ.).

Ε. Ο συντελεστής των τελών καθαριότητας στεγασμένων ή μη χώρων αναγνωριζομένων κατά τις ισχύ-
ουσες εκάστοτε διατάξεις ως Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, δε δύναται να ορίζεται από 1ης Ια-
νουαρίου 1981 σε ποσοστό μεγαλύτερο του πεντήκοντα τοις εκατόν  (50%) του ορισθέντος συντελεστού
για  τους  αντίστοιχους  χώρους  άνω  των  έξι  χιλιάδων  (6.000)  τετραγωνικών  μέτρων (προσθήκη  από
την παρ. 2 άρθρου 5 Ν. 1080/1980, ΦΕΚ Α' 246), (άρθρο 1 παρ.10 Ν.25/75).

ΣΤ. Μείωση τελών καθαριότητας και φωτισμού
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/06) ορίζονται τα

εξής:  «3. Με  απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου,  που  λαμβάνεται  με  την  απόλυτη  πλειοψηφία  του
αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για
τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και
τους  μακροχρόνια  ανέργους,  όπως  η  ιδιότητα  των  ανωτέρω  οριοθετείται  αντίστοιχα  από  την  κείμενη

13

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003641_N0000005621_S0000043033
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003629_N0000001831_S0000010205
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/114672_gnnsk_877-1985.pdf
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/114672_gnnsk_877-1985.pdf
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000001324_N0000025868_N0000008589_S0000072022
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008834
ΑΔΑ: Ω256Ω9Γ-ΠΥΡ



νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν.
4389/2016 (Α' 94).»  Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση
της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της
απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά
την  κατάρτιση  του  προϋπολογισμού  του  έτους  εφαρμογής  της,  σύμφωνα  με  τις  εκάστοτε  ισχύουσες
διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των
οικογενειών  που  έχουν  στη  φροντίδα  τους  άτομα  με  αναπηρία,  σε  περίπτωση  λήψης  εισοδηματικών
κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας.
Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το
φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά
επιδόματα,  εξωιδρυματικό  επίδομα,  επίδομα  κίνησης,  διατροφικό  επίδομα  νεφροπαθών  και
μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα».

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 40.000 ευρώ. Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν

τουλάχιστον 4 ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές
του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία. 

2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: Απαλλαγή κατά το 30% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 30.000 ευρώ. Τρίτεκνοι νοούνται όσοι έχουν 3 ανήλικα παιδιά ή

ενήλικα μέχρι 25 ετών που να σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή
υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ: Απαλλαγή κατά το 30% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ, Μονογονεϊκές οικογένειες νοούνται όσες αποτε-

λούνται από έναν γονιό (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας ή διαζευγμένων, εφόσον έχουν την επιμέλεια
των τέκνων με δικαστική απόφαση) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να
σπουδάζει σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θη-
τεία.

4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ: Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Ενήλικες ή προστατευόμενα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ της

κατά περίπτωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής (ΚΕΠΑ). 
5. ΑΠΟΡΟΙ Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με απόφαση συλλο-

γικού οργάνου ή πρόταση του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών και αποδεδειγμένα δεν έχουν κα-
νένα εισόδημα παρά μονάχα επίδομα προνοιακού χαρακτήρα και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν
άποροι.

6. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.
Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με Βεβαίωση του

ΟΑΕΔ ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας παραμένουν χωρίς εργασία για πάνω από ένα (1) έτος, ανεξάρτητα
αν επιχορηγούνται ή όχι και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν μακροχρόνια άνεργοι.

7.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)  του  άρθρου  235  του  ν.
4389/2016 ή αντίστοιχο. Απαλλαγή κατά το 50% του εμβαδού του ακινήτου.

Με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα μέχρι (12.000,00) ευρώ, δημότες ή κάτοικοι που με Βεβαίωση αρ-
μόδιας  υπηρεσίας  ή φορολογικά αποδεικτικά  λαμβάνουν το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ή
άλλη αντίστοιχη παροχή και για όσο χρονικό διάστημα παραμένουν δικαιούχοι του αναφερόμενου ΚΕΑ.

 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η χρέωση του μειωμένου τιμολογίου σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις  θα ισχύει μόνο για την

παροχή  στην  κύρια  κατοικία  και  δεν  θα  αφορά  σε  επαγγελματικούς,  βιομηχανικούς  -  βιοτεχνικούς,
αυτοτελείς αποθηκευτικούς χώρους.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για να τύχουν της μείωσης των δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού
(ΔΤ) υποχρεώνονται να προσκομίσουν οπωσδήποτε τα εξής δικαιολογητικά:

α. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
β. Αντίγραφο λογαριασμού ρεύματος (και των δύο όψεων) της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
γ. Αντίγραφο Εκκαθαριστικού Σημειώματος
δ. Έντυπο Ε-9, ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο
καθώς και, ανάλογα με την περίπτωση, τα εξής συμπληρωματικά δικαιολογητικά:

1. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ: 
Πιστοποιητικό Πολυτεκνικής Ιδιότητας από την ΑΣΠΕ
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
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2. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ: 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
3. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης Δήμου
Δικαστική Απόφαση για επιμέλεια τέκνων
Βεβαίωση Σπουδών ή Στρατολογικού Γραφείου
4. ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ:
Πιστοποίηση Αναπηρίας από ΚΕΠΑ
5. ΑΠΟΡΟΙ 
Βεβαίωση του Τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Γρεβενών
6. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 
Βεβαίωση μακροχρόνιου ανέργου ΟΑΕΔ
7. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Βεβαίωση ή άλλο επίσημο Αποδεικτικό λήψης ΚΕΑ

Ζ. Δημοσίευση Υποδειγμάτων στην Ιστοσελίδα του Δήμου
Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών τα Υποδείγματα των Παραρ-

τημάτων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Δήμου
για να μπορούν να τα κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι δημότες.

                                                                                         
Η. Ανακαλεί όλες τις προηγούμενες σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η παρούσα κανονιστική απόφαση α) ισχύει από 01-01-2021 ή από την έγκρισή της από τα αρμόδια

όργανα και  εφεξής  και  όχι  πριν  τις  31-12-2020,  μέχρι  τροποποιήσεως  ή  καταργήσεως  της  και  β)  να
δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 4 του άρθρου 79 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), καθώς και
του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171). 

Με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων και υπαλλήλων του Δήμου Γρεβενών τα Υποδείγματα των Παραρ-
τημάτων, με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, να αναρτηθούν στην Ιστοσελίδα του Δήμου
για να μπορούν να τα κάνουν χρήση οι ενδιαφερόμενοι δημότες.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 6/2022.
………………………………………………........................................................………...

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Η Πρόεδρος                                                                        Τα Μέλη

     Υπογραφή                                                                       Υπογραφές
Ακριβές απόσπασμα
Γρεβενά 28-01-2022
Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Δαπάνες Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού (ΚΑ 20) για το έτος 2022

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2021
ΤΕΛΙΚΟ

2022

02.20.6011.001
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα)

508.162,71 524.404,89

02.20.6012.002 Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση 39.497,76 45.277,44

02.20.6021.002 Τακτικές αποδοχές προσωπικού αορίστου χρόνου 109.278,72 92.154,96

02.20.6021.003 Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων ΙΔΑΧ 0,00 15.000,00

02.20.6022.001
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

12.954,24 11.682,72

02.20.6041.001 Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων 66.936,00 66.936,00

02.20.6051.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ στις αποδοχές τακτικών υπαλλήλων 28.961,58 35.704,77

02.20.6051.002 Εισφορά υπέρ του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. τακτικού προσωπικού 22.689,38 23.426,80

02.20.6051.004 Εισφορά υπέρ του ΤΕΑΔΥ τακτικού προσωπικού 14.802,48 14.823,55

02.20.6051.010 Υπέρ σύνταξης - εργοδοτική εισφορά (Ν.4387/2016) 51.554,75 51.887,77

02.20.6052.001 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων  αορίστου χρόνου 30.056,00 24.658,67

02.20.6054.001 Εργοδοτικές εισφορές - ΙΚΑ εκτάκτων υπαλλήλων 18.587,31 18.587,31

02.20.6061.001 Παροχές ένδυσης (μέσων ατομικής προστασίας) 11.820,00 11.820,00

02.20.6062 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν. 118/81) 1.000,00 1.000,00

02.20.6063.001 Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα) 9.000,00 9.000,00

02.20.6063.002
Λοιπές παροχές σε είδος (προληπτική ιατρική για το εργατικό 
προσωπικό)

500,00 500,00

02.20.6162.007 Περισυλλογή και καύση νεκρών ζώων 500,00 500,00

02.20.6162.008 Περισυλλογή οργ. Αποβλήτων Λαϊκής Αγοράς  1.209,00

 Εργασίες συντήρησης δικτύων ηλεκτροφωτισμού  

02.20.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

500.926,96 390.000,00

02.20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 2.000,00 650,00

02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.000,00 1.994,00

02.20.6262.003
Εργασία ηλεκτροδότησης και συντήρησης ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων δημοτικών χώρων - κτιρίων έτους 2022

 

02.20.6262.004
Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων από χόρτα, αδρανή υλικά 
κτλ

 

02.20.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 30.821,52

02.20.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 5.030,73

02.20.6265.001 Συντήρηση κάδων 4.000,00

02.20.6265.002 Συντήρηση βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων 2.000,00 2.976,00

02.20.6265.003 Υλικά επισκευής κάδων  

02.20.6277.002
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανα-
κυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμ-
βάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007)

1.080.227,04 1.000.000,00

02.20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.500,00

02.20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 3.500,00

02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00

02.20.6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 1.000,00 1.000,00

02.20.6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 35.000,00 66.500,00

02.20.6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 4.000,00 6.000,00
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02.20.6654
Προμήθεια λοιπού υλικού (αντανακλαστικών ταινιών και επι-
γραφών για τους κάδους απορριμμάτων)

1.000,00 1.000,00

02.20.6662.001
Προμήθεια αναλώσιμου ηλεκτρολογικού υλικού (λαμπτήρες 
κλπ)

5.000,00 13.000,00

02.20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 33.175,77

02.20.6671.002 Προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα-μηχανήματα 15.000,00 15.000,00

02.20.6671.003 Ανταλλακτικά επισκευή κάδων 3.000,00

02.20.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 4.000,00 14.445,29

02.20.7131.006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 1.000,00 1.000,00

02.20.7131.008 Προμήθεια εορταστικού ηλεκτρολογικού υλικού

02.20.7135.005 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 65.000,00

02.20.7135.006
Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού (καρότσια, φτυάρια, κασμάδες, 
σκούπες κλπ)

4.000,00 3.000,00

02.20.7135.009 Προμήθεια προστατευτικών για πεζοδρόμια κάδους 4.000,00

02.20.7135.021
Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (παγκάκια, μικρούς κάδους, 
κλπ.)

1.000,00

02.20.7135.022 Προμήθεια υλικών περίφραξης 2.000,00 3.446,25

02.20.7135.023 Προμήθεια σιδηρών κλωβών ανακύκλωσης 2.000,00

02.20.7325.008 Ηλεκτροδοτήσεις - επεκτάσεις δικτύων 5.457,83

02.20.7335.037
Ηλεκτροφωτισμός πλατείας  Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου Δ.Ε. Ηρακλεω-
τών

3.597,30

02.20.7335.038 Συντήρηση - βελτίωση δικτύου ηλεκτροφωτισμού (έτους 2021) 80.000,00 124.335,47

02.20.7335.039 Συντήρηση δικτύου ηλεκτροφ. Εμποροπανήγυρης 0,00 40.000,00

02.20.7336.038 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων (έτους 2021) 25.000,00 25.000,00

02.20.8113.001
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας (οφειλή)

60.000,00 60.000,00

02.20.8115.001 Διάφορα  έξοδα 32.342,00 2.846,65

02.20.6142.001
Αμοιβή για παραμετροποίηση λογισμικού USB ΤΟΚΕΝ για έκ-
δοση Ψηφιακών Υπογραφών

5.000,00

02.20.6277.003 Υπηρεσία διάθεσης ΑΕΚΚ 9.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2.905.352,06 2.806.795,56

Σύνολο Εξόδων Υπηρεσίας 20 Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού: (2.806.795,56) €.

Συνολικά  προβλεπόμενα  ΕΞΟΔΑ  Υπηρεσίας  20  από  Ανταποδοτικά  Έσοδα  για  το  έτος  2022:
(2.417.460,09)  €,  σύμφωνα  με  την  ΚΥΑ  55040/2021,  συν  (189.335,47)  €  από  έσοδα  ΣΑΤΑ,  συν
(200.000,00) € από ΚΑΠ έτους 2021 για ισοσκέλιση ανταποδοτικής υπηρεσίας και Προϋπολογισμού, Σύ-
νολο Υπηρεσίας 20 για το έτος 2022 (2.806.795,56) €.

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Λογαριασμός Προτεινόμενος Περιγραφή

02.20 2.806.795,56

02.20.6 2.553.613,44 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

02.20.7 190.335,47 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (Ανταποδοτικά, ΣΑΤΑ 2021 κτλ)

02.20.8 62.846.,65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Στο σκέλος των δαπανών για την ισοσκέλιση του Προϋπολογισμού λήφθηκαν υπόψη μεταξύ άλλων και οι
δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών (ΚΑΕ 81) που δεν πληρώθηκαν μέχρι το μήνα σύνταξης του
προϋπολογισμού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
Έσοδα Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού (ΚΑ 20) για το έτος 2022

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ

1 Κατοικίες στην πόλη των Γρεβενών 485.000 1,7 824.500,00

2 Καταστήματα στην πόλη των Γρεβενών 55.000 2,7 148.500,00

3 Κατοικίες στους Οικισμούς και στις Κοινότητες 754.500 1,2 904.400,00

4 Καταστήματα στους Οικισμούς & στις Κοινότητες 65.000 1,5 97.500,00

5 Φιλανθρωπικά - Εκπαιδευτικά Γ/θμια  Ιδρύματα 1.000,00 0,6 600,00

 ΣΥΝΟΛΟ   1.975.500,00

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
Λογαριασμός Προτεινόμενος Περιγραφή

06.00.0311 1.975.446,38 Τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού

06.00.2111 442.013,71 Τακτικά έσοδα ΠΟΕ (Τέλη Καθαρ. & Φωτισμού)

06.00.5113.002 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο Ανταποδοτικής Υπηρεσίας

ΣΥΝΟΛΟ 2.417.460,09

189.335,47 Έσοδα από ΣΑΤΑ για εκτέλεση έργων

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΡ. 2.606.795,56

00.0611 200.000,00 Μη ειδικευμένα έσοδα για ισοσκέλιση Προϋπολογισμού

ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝ. 2.806.795,56

Συνολικά προβλεπόμενα ΕΣΟΔΑ Υπηρεσίας 20 για το έτος 2022: (2.806.795,56) €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με νεότερη επεξεργασία των στοιχείων που στάλθηκαν από τον ΔΕΔΔΗΕ στις  30-11-2021  τα
τετ. μέτρα επί των οποίων υπολογίζονται τα δημοτικά τέλη (ΔΤ) καθαριότητας και φωτισμού σε όλη την
περιφέρεια του Δήμου Γρεβενών, έχουν όπως αναφέρονται στην παραπάνω κατάσταση. 
Κατά την εκτέλεση του Προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους δεν αναμένεται να υπάρξει υστέρηση ως
προς την είσπραξη των εσόδων που έχουν προβλεφθεί και έχουν εγγραφεί στον Προϋπολογισμό χρήσης
2021, ώστε να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τη χρήση 2022 για την ενδεχόμενη είσπραξη τυχόν διαφο-
ράς.
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Α΄
Αίτηση για ηλεκτροδότηση ακινήτου

            ΑΙΤΗΣΗ

Τ___   ____________
  
        _____________

του  _____________ 

και της ___________ 

Προς
Το Δήμο Γρεβενών

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Πλατεία Ελευθερίας
511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ

Κάτοικος: Κοιν: _________

______________________

ΑΦΜ :  _____________
Δ.Ο.Υ. _____________

Α.Δ.Τ. :  ______________

Τηλέφ. : _____________
            

Γρεβενά  ____________

      Σας  παρακαλώ  να  μου  χορηγήσετε
Υπεύθυνη  Δήλωση  του  Ν.  25/1975  για  την
ηλεκτροδότηση του παρακάτω ακινήτου:
Διαμέρισμα-Οικία-Κατάστημα-  ___________
εμβαδού ________ τ.μ.
Όροφος _______, Έτος οικοδ. Άδειας _____
Κοινότητα___________, Οικισμός ________
Οδός __________________ Αριθ. _______
___________________________________
  

 Μαζί σας καταθέτω τα εξής δικαιολογητικά:  

1. Αριθμός Παροχής ΔΕΔΔΗΕ 8-2733________
2. Φ/Α Οικοδομικής Άδειας ή Νομιμοποίηση
     ή Τοπογρ. Διάγραμμα ή Πίνακας Ποσοστών
3. Αντίγραφο εντύπου Ε-9 για ιδιοκτήτες
4.  Θεώρηση  Πολεοδομίας  για  Εργοταξιακό
ρεύμα
5. ______________________________________

 

Ο Αιτών / Η Αιτούσα
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   Β΄
Αίτηση για μείωση δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού

ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Του       ___________  

           ____________

του  ________________
και της ______________

Προς
Το Δήμο Γρεβενών

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Πλατεία Ελευθερίας
511 00 - ΓΡΕΒΕΝΑ

Κάτοικος : ___________

____________________

ΤΚ  ______ - _________

Α.Δ.Τ.: ______________

ΑΦΜ :  ______________
Δ.Ο.Υ. : _____________

Τηλ : ________________
           
E-Mail: ______________
_____________________

Γρεβενά    ___________  

     Σας παρακαλώ να μειώσετε τα δημοτικά τέλη καθα-
ριότητας  και  φωτισμού  για  την  με  αριθμό  παροχής
ΔΕΔΔΗΕ   8-______________ που  βρίσκεται   στην
Κοινότητα  ___________,  οδός/Οικισμός _____________
λόγω ______________________________________
σύμφωνα με την αριθ.  ____2022 απόφαση του Δημ.
Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, 

    Μαζί σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Λογαριασμό της ΔΕΗ ή άλλου παρόχου
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986
3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
4. Αντίγραφο Ε-9 ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο,
5. Εκκαθαριστικό Σημείωμα 
6. __________________________________
7. __________________________________

       Με ατομική μου ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του Ν. 1599/86 (άρθρο 22 παρ. 6) δηλώνω υπεύθυνα
ότι  τα  στοιχεία  είναι  αληθή  και  ότι  σε  περίπτωση
αλλαγής κατοικίας ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου το
οποίο  επηρεάζει  τις  προϋποθέσεις  μείωσης  των
δημοτικών  τελών  θα  ενημερώσω  άμεσα  το  Δήμο
Γρεβενών.
    

             Σας ευχαριστώ.

Ο  Αιτών / Η Αιτούσα

________________________

ΣΗΜ: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Καν. 659/16 της Ε.Ε. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Γ΄
Αίτηση για μείωση δημοτικών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού

  ΑΙΤΗΣΗ- ΔΗΛΩΣΗ 

____________________  
                                            (Επώνυμο)

____________________
                                  (όνομα)

του  ______________
                                (Όνομα πατέρα)

και της ____________
                               (Όνομα μητέρας)

Προς
Το Δήμο Γρεβενών

Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας
Πλατεία Ελευθερίας  1

ΤΚ 511 00 – ΓΡΕΒΕΝΑ 

Κάτοικος : ___________

____________________

ΤΚ  ________________

Α.Δ.Τ.: ______________

ΑΦΜ :  ______________

Δ.Ο.Υ. ______________

Τηλ : ________________
            

Γρεβενά  _______-2020

      Σας  παρακαλώ  να  διορθώσετε  το  εμβαδόν  του
ακινήτου  μου  με  αριθμό   8-___________________
παροχής της ΔΕΔΔΗΕ που βρίσκεται   στην Κοινότητα
______________,  Οικισμός/οδός:  _________________,
από  το  λανθασμένο  (_____)  στο  σωστό  (_____)  λόγω
νομιμοποίησης ή διόρθωσης Ε-9, ή __________________
_____________________________________________,

σύμφωνα με  την  αριθ.  _____/2022 απόφαση του  Δημ.
Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 2 του
Ν. 4647/2019, όπως ισχύει σήμερα.
 

      Δηλώνω Υπεύθυνα ότι το αναφερόμενο ακίνητο έχει:
Κύριους χώρους ________________________________,
Βοηθητικούς χώρους: ____________________________,
Έτος ανέγερσης ή οικονομικής άδειας: ______________,
Έκταση Οικοπέδου _____________________________.

    Μαζί σας υποβάλλω τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Φωτοαντίγραφο Λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος 
2. Έντυπο Ε-9  ή  Τίτλο ιδιοκτησίας  ή  Μισθωτήριο
3. Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, 
4. Οικοδομική Άδεια

     Δηλώνω υπεύθυνα ότι θα ενημερώσω το Δήμο
Γρεβενών σε περίπτωση νέας αλλαγής του εμβαδού
του ακινήτου, της χρήσης κτλ.

    Σας ευχαριστώ.

Ο  Αιτών / Η Αιτούσα

ΣΗΜ: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τον Καν. 659/16 της Ε.Ε. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  Δ΄
Υπεύθυνη Δήλωση για διακοπή ηλεκτροδότησης

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8

παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): Το  Δήμο Γρεβενών – Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

Ο – Η  Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:

Ημερομηνία γέννησης (2): 

Τόπος Γέννησης:

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ
:

ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις(3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
        Διακόπηκε στις  _________ η ηλεκτροδότηση του ακινήτου  ____________________ εμβαδού (_____) τμ, που
βρίσκεται  στην  Κοινότητα  _________________ (οδός  :  ____________________)  με  αριθμό  παροχής  ΔΕΔΔΗΕ  8-
__________________,  με  ιδιοκτήτη/καταναλωτή/εκπρόσωπο  τ__  ______________________________  του
____________, (ΑΦΜ: ______________) και  δηλώνω ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί στο εξής, προκειμένου να
απαλλαγεί από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-07-2018). Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί εκ νέου το παραπάνω
ακίνητο θα το δηλώσω αρμόδια και έγκαιρα στο Δήμο Γρεβενών. Μαζί σας καταθέτω έγγραφο – βεβαίωση της ΔΕΗ.

Ημερομηνία:  Γρεβενά ___________                                            ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
              Ο  Δηλών / Η Δηλούσα                                                      Για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος

                                                                                                                                          Γρεβενά την ίδια μέρα
                                                                                                                        Με Εντολή Δημάρχου

                          (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται  με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών.  Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων
σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα
ή την δηλούσα. 
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