
[1] 
 

 
 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                          
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της 8ης/25-11-2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Βελβεντού. 
Αριθ. απόφασης: 60/2019 
 
ΘΕΜΑ: Καθορισμός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισμού, 

Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)  και Δημοτικού Φόρου για το 
έτος 2020 

 Στο Βελβεντό, σήμερα, την 25η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2019, ημέρα της 
εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 7.30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού, συνήλθε σε 
τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. 
πρωτ. 758/21-11-2019 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κας 
Μαλλού Βάϊας. 
 Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο, 
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και 
ονομαστικά οι: 
             Παρόντες                                                        Απόντες 
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος 1 Κουκόλη Σοφία 
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος     
3 Αγγέλης Δημήτριος   
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος   
5 Γκίκας Ιωάννης   
6 Εμμανουήλ Δημήτριος   
7 Καμκούτης Θωμάς   
8 Αχίλλας Γεώργιος   
9 Ζορζοβίλης Ζήνων   

10 Τράντα Ιωάννα   
11 Τσέγκος Νικόλαος   
12 Τέτος Νικόλαος   
13 Παπαδημητρίου Ζήνων   
14 Μανώλας Αριστείδης   
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία   
16 Γκαμπράνη Ειρήνη   
       Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος 1 Μυλωνά Κατίνα 
2 Κουκάλης Ζήνων 2 Τζάτσου Βάϊα 
3 Μύρος Δημήτριος   
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη   
5 Παπανδρίτσα Μαρία   

       Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 
           Παρόντες                                                          Απόντες 
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής 1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου 
2 Βρακόπουλος Αντώνιος   
  
 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου 
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού. 
        Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Πρόεδρος 
έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου τα παρακάτω: 
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Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 
Κωδικοποιημένου Β.Δ. (171 Α ́) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με 
τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, του Νόμου 
25/1975 (74 Α ́), 429/1976 (235 Α ́), καθώς και των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του 
Νόμου 1080/1980 (246 Α ́), 1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου 2130/93 
(άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του 
Νόμου 2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Νόμου 
3345/2005 (άρθρο 5), ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται 
σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά: 
α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και 
διάθεση απορριμμάτων και  
β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής 
ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται 
κατ ́ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες 
δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 
1080/80). 
    Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο 
Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των 
ΟΤΑ, καθορίζεται για κάθε στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον 
ορισμένο με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή. 
 
Η χρέωση των Δημοτικών Τελών (Δ.Τ.) του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) και του Τέλους 
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) γίνεται σύμφωνα με τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται 
στο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου, το οποίο προσκομίζεται από τον πελάτη κατά την 
αρχική ηλεκτροδότηση ή με μεταγενέστερο έγγραφο του αρμόδιου Δήμου προς το 
Διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ). 
 
Ο υπολογισμός τους γίνεται ως ακολούθως :  
 
 
Για ΔΤ, ΔΦ :  
 
                          (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού)  
                                                                              365 ημέρες  
  
Για ΤΑΠ :  
 
        (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης 
λογ/σμού)  
                                                                                365 ημέρες 
    Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού με την 278/2017 
Απόφασή του και σύμφωνα με την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, για 
τη Δημοτική Ενότητα Βελβεντού διατήρησε - λόγω ισοσκελισμένων εσόδων και εξόδων 
των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού- σταθερό τον συντελεστή του 
Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού και συγκεκριμένα : 
α) Σε 1,10 €/m2 για τις κατοικίες και  
β) Σε 1,21 €/m2 για τα καταστήματα. 

Με την 367/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερβίων – Βελβεντού 
καθορίστηκε δημοτικός φόρος 0,1% σε όλα τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. 
    Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή το κόστος λειτουργίας των υπηρεσιών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του νεοσύστατου Δήμου Βελβεντού που προέκυψε 
με τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 154 «Τροποποίηση του άρθρου 1 του 
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ν.3852/2010» του Ν. 4600/2019 είναι αδύνατον προς το παρόν να προσδιοριστεί, 
προτείνεται οι παρακάτω συντελεστές να παραμείνουν σταθεροί για το οικονομικό έτος 
2020: 

1. του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού 
α) Σε 1,10 €/m2 για τις κατοικίες και  
β) Σε 1,21 €/m2 για τα καταστήματα. 

2. του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών σε 0,1% και 
3. του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε 0,25%. 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και αφού έθεσε τις 

απόψεις και τις προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα 
μαγνητοφωνημένα πρακτικά,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει τη διατήρηση των ίδιων συντελεστών καθαριότητας φωτισμού, δημοτικού 
φόρου και Τ.Α.Π., για το έτος 2020, όπως αυτοί καθορίστηκαν με τις αρίθμ. 278/2017, 
367/2012 και 64/1993 προγενέστερες Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και 
συγκεκριμένα: 

 
1. του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού 

α) Σε 1,10 €/m2 για τις κατοικίες και  
β) Σε 1,21 €/m2 για τα καταστήματα. 

2. του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών σε 0,1% και 
3. του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε 0,25% 

 
Την εισήγηση καταψήφισε η επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης, κα 

Γκαμπράνη Ειρήνη, αναφέροντας, ότι είναι αντίθετη με την επιβολή τέλους στους 
Δημότες για αγαθά και υπηρεσίες, οι οποίες θα έπρεπε να προσφέρονται από τον Δήμο 
χωρίς κόστος. 
          Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/2019. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως 
ακολούθως. 

Η Πρόεδρος 
(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 
(υπογραφές) 

 
Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό 26 Νοεμβρίου 2019 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού  

 
 

Βάϊα Μαλλού 
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