ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 1ης Οκτωβρίου 2014
Αριθ. απόφασης 176
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη
του συντελεστή επιβολής τελών καθαριότητας,
έτους 2015
Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 1η Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00,
μετά την εξ΄αναβολής τακτική συνεδρίαση της 30ης Σεπτεμβρίου 2014, συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 51219/26-09-14 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της,
κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα
θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Παρόντες
Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
Αλεξία Γκιρτζίκη
Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης
Ερκάν Κίρατζη
Κων/νος Τριανταφυλλίδης
Απόστολος Αγκόρτζας
Αθανάσιος Ξυνίδης
Σιαμπάν Μπαντάκ

Απόντες
1) Τοπ Ισμέτ

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το
2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την αριθ. πρωτ. 51075/24-9-2014 αναφορά του
Τμήματος Ταμείου & Εσόδων η οποία έχει ως εξής:.
Το άρθρο 21 παρ.1 του Β.Δ 24/9-20/10/1958 «περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων» όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.1080/80, όπου ορίζονται τα εξής «Δια τας υπό του Δήμου ή
κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας καθαριότητας των οδών , πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων,
της περισυλλογής αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας
κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενο δι αποφάσεως του συμβουλίου…»
Στο άρθρο 22 εξάλλου του ίδιου βασιλικού διατάγματος ορίζεται ότι «δια τας δαπάνας εγκαταστάσεων,
συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται δι αποφάσεως
του συμβουλίου ….η επιβολή τέλους μη δυνάμενου να υπερβεί τα 30% του εκάστοτε επιβαλλόμενου
τέλους καθαριότητας».
Ήδη με την παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών
καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες
δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
2. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν.25/75, όπως
τροποποιήθηκαν από το Ν.429/76 και το Ν.1080/80.
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού
καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και
ευρίσκονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί το συντελεστή
που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο.

Σύμφωνα με την παρ.14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 5του Ν.3345/2005, απαλλάσσονται των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα και μη
χρησιμοποιούμενα ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι), για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα παραμένουν
κλειστά, δεν χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται.
Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,
επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία
ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.
Ως χρόνος έναρξης της απαλλαγής του ακινήτου από το συγκεκριμένο τέλος θεωρείται η ημερομηνία
διακοπής της ηλεκτροδότησης αυτού, η οποία προκύπτει από την προβλεπόμενη βεβαίωση της ΔΕΗ.
Επισημαίνεται δε, ότι εάν διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις της παρ.6, του άρθρου 22, του Ν.1599/86 (ΦΕΚ 75/Α΄).(ΥΠ.ΕΣ.7106/21-012008).
Όπως προβλέπει εξάλλου το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.1080/1980, για τους στεγασμένους χώρους άλλης
χρήσεως (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.τ.λ.),το εμβαδό άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών
μέτρων και μέχρι τα έξη χιλιάδες (6.000) τ.μ. μπορεί να ορισθεί μειωμένο από το δημοτικό συμβούλιο,
λαμβανομένων υπ΄οψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των 6.000 τ.μ.
εμβαδόν, ο συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι
1.000τ.μ.
Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν μέχρι
6.000 τ.μ.Για μεγαλύτερο εμβαδό δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% αυτού που έχει
ορισθεί για τα 1.000 πρώτα τ.μ. μη στεγασμένου χώρου.
Βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, καταβάλλουν τέλη
καθαριότητας για τον χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρείς μήνες. Για τον
χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημ. συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του
καταναλωτή.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/1975, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1
του Ν.429/76 και τροποποιήθηκε με την παρ.4 του άρθρου 7 του Ν.2307/95, με την απόφαση του
συμβουλίου μπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων ανάλογα με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και μέχρι επτά [7] κατηγοριών, από τους οποίους δυο για
στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου [εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές] και πέντε [5] για
στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η διαφορά μεταξύ της πρώτης και τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί
να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου.
3.Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν
γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας δηλ.τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια
και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την
διεξαγωγή την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής.Ο μη προσδιορισμός του τέλους
στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος
και επισύρει κατά των μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του
Δ.Κ.Κ {άρθρο 17 του Ν 1080/80]
Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες της
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και μόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την
κάλυψη άλλων δαπανών απαγορεύεται {άρθρο 86 Β.Δ 24/9-20/10/1958}.
4.Την επιβολής των τελών, δικαιωμάτων και εισφορών εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο η οικονομική
επιτροπή (άρθρο 72 παρ.1 περ.ζ΄Ν.3852/2010).

5.Οι δαπάνες των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Φωτισμού καθώς και τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας
και φωτισμού έχουν ως εξής:
ΑΝΑΛΥΣΗ Κ.Α. 06.00.031(έσοδα) και 02.20 (έξοδα) ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ KAI
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΕΣΟΔΑ

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤ
Α
ΜΕΧΡΙ
31/8/2013

ΚΩΔ.06.00.03 2.110.468,03 €
11
ΕΞΟΔΑ

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΜΕΧΡΙ
31/08/2013

ΚΩΔ.02.20

2.686.011,17 €

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΜΕΧΡΙ 31/8/2014

3.283.914,41 €

2.285.291,98 €

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2013

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
ΜΕΧΡΙ 31/8/2014

4.224.987,84€

2.468.189,18 € ***

ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ
ΕΙΣΠΡΑΧΘΟΥΝ
ΜΕΧΡΙ 31/12/2014
3.427.937,97€
ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ
ΝΑ
ΠΛΗΡΩΘΟΥΝΜΕΧ
ΡΙ 31/12/2014
3.702.283,77€

Μεταξύ των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και των
εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας για το 2014 παρουσιάζει απόκλιση 8%.
***Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνεται και ο κωδικός 02.20.6721 με ποσό 450.147,40 € που είναι η εισφορά
στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων από ανταποδοτικά τέλη.
Επίσης πλέον του ανωτέρου ποσού ανταποδοτικών τελών στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων
καταβάλλεται ως ετήσια υποχρεωτική εισφορά ποσό ύψους 415.198,45 € (από τα οποία είδη έχει
καταβληθεί ποσό 266.340,69€ μέχρι τις 31/08/2014), η οποία αποδίδεται από την ταμιακή κατηγορία των
τακτικών δαπανών και συγκεκριμένα από τον κωδικό αριθμό 02.00.6721 με τίτλο «Εισφορά υπέρ
Συνδέσμων».
Το συνολικό εμβαδό των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στο Δήμο μας είναι 3.067.642
τετραγωνικά μέτρα, από τα οποία 2.557.525 είναι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες
και 510.117 τετραγωνικά μέτρα είναι στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες κ.τ.λ.)
Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη σας τα ανωτέρω καθώς και την με αριθ. 297/2013 απόφαση του
Δημ.Συμβουλίου, παρακαλώ να εισηγηθείτε στην επιτροπή, να προβεί στη λήψη σχετικής απόφασης για την
αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού.
Επισυνάπτεται πίνακας ισχυουσών τιμών .
Η απόφαση αυτή πρέπει να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΧΥΟΥΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΙΜΩΝ
Α΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
Κατοικίες και
1,10 €/τ.μ/ετησίως
€/τ.μ. ετησίως
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
3,50€/τ.μ./ετησίως
€/τ.μ. ετησίως
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
1,75€/τ.μ./ετησίως
€/τ.μ. ετησίως
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
0,70€/τ.μ./ετησίως
€/τ.μ. ετησίως
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
1,75€/τ.μ./ετησίως
€/τ.μ./ετησίως
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα
Μη στεγασμένοι χώροι

0,85€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως

Β΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,10 €/τ.μ/ετησίως
€/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ

2,10€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως

Αποθήκες καταστημάτων
1,05€/τ.μ./ετησίως
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα
Μη στεγασμ. χώροι
0,52€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως
€/τ.μ. ετησίως

Γ΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,10 €/τ.μ/ετησίως
€/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα
Μη στεγασμ. χώροι

2,10€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ.ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως

0,52€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

Δ΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,00 €/τ.μ/ετησίως
€/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα

1,67€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

0,84€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ. ετησίως

0,35€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως

0,84€/τ.μ./ετησίως

€/τ.μ./ετησίως

Μη στεγασμ. χώροι
Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου
που δεν ηλεκτροδοτείται

0,42€/τ.μ./ετησίως
11,74€/ανα ακίνητο
/ετησίως

€/τ.μ./ετησίως
€/ ανά ακίνητο
ετησίως

Πλασματοποίηση μεγάλων εμβαδών
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α) από 1-1000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Β) από 1001-6000 τ.μ. έκπτωση 50% και χρέωση 50%
Γ) από 6001 και άνω τ.μ. έκπτωση 60% και χρέωση 40%
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α) από 1-1000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Β) από 1001-6000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Γ) από 6001 και άνω τ.μ. έκπτωση 70% και χρέωση 30%
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος ανάγνωσε πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου
για εξίσωση των τελών καθαριότητας στα καταστήματα που βρίσκονται εντός και εκτός της Δημοτικής
Κοινότητας Ξάνθης, και πρότεινε να υπάρξει μικρή μείωση για τα καταστήματα της πόλης, ώστε να
στηριχθούν κατά τη διάρκεια της δύσκολης οικονομικής περιόδου που διανύουν.
Το μέλος κ.Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης πρότεινε τα τέλη να παραμείνουν ως έχουν και να
εξεταστεί το ενδεχόμενο μείωσης τους τον επόμενο χρόνο και το μέλος κ. Αθανάσιος Ξυνίδης πρότεινε
οριζόντια μείωση 5% σε όλες τις περιπτώσεις
Τέλος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :
-Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 72 παρ.1Ζ Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 Τεύχος Α΄) Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
-Τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 «Περί προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.1080/1980.
-Τις διατάξεις του Ν.25/1975, όπως τροποποιήθηκαν από το Ν.429/1976.
-Την υπ΄αριθ. 297/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μη αναπροσαρμογή των τελών
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2014
-Τον πίνακα ισχυουσών τιμών
-Τα οικονομικά δεδομένα και την δυσκολία των δημοτών να ανταποκριθούν στη διαμορφωθείσα
οικονομική κατάσταση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο α) την ένταξη των θρησκευτικών λατρευτικών χώρων και των
στεγασμένων parking στη χαμηλότερη κατηγορία κάθε δημοτικής κοινότητας αντίστοιχα, β) τη μη
αναπροσαρμογή του συντελεστή τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2015 και τη διατήρηση των
ισχυουσών τιμών, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω :

Α΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
ηλεκτροδοτούμενες από
το κατάστημα
Μη στεγασμένοι χώροι

Ισχύουσες τιμές έτους
2014
1,10 €/τ.μ/ετησίως

Προτεινόμενες τιμές
έτους 2015
1,10 €/τ.μ. ετησίως

0,70€/τ.μ. ετησίως
3,50€/τ.μ./ετησίως

3,50€/τ.μ. ετησίως

1,75€/τ.μ./ετησίως

1,75€/τ.μ. ετησίως

0,70€/τ.μ./ετησίως

0,70€/τ.μ. ετησίως

1,75€/τ.μ./ετησίως

1,75€/τ.μ./ετησίως

0,85€/τ.μ./ετησίως

0,85€/τ.μ./ετησίως

Β΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,10 €/τ.μ/ετησίως
1.10 €/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ

0,42€/τ.μ. ετησίως
2,10€/τ.μ./ετησίως

2,10 €/τ.μ. ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

1,05 €/τ.μ. ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως

Αποθήκες καταστημάτων
1,05€/τ.μ./ετησίως
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα
Μη στεγασμ. χώροι
0,52€/τ.μ./ετησίως

1,05 €/τ.μ./ετησίως
0,52€/τ.μ. ετησίως

Γ΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΜΟΙΡΟΥ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,10 €/τ.μ/ετησίως
1,10€/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα
Μη στεγασμ. χώροι

0,42€/τ.μ. ετησίως
2,10€/τ.μ./ετησίως

2,10€/τ.μ. ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

1,05€/τ.μ. ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως

0,42€/τ.μ.ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

1,05€/τ.μ./ετησίως

0,52€/τ.μ./ετησίως

0,52€/τ.μ. ετησίως

Δ΄ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ισχύουσες τιμές έτους
Προτεινόμενες τιμές
2014
έτους 2015
1,00 €/τ.μ/ετησίως
1,00 €/τ.μ. ετησίως

Κατοικίες και
φιλανθρωπικά ή
νοσηλευτικά ιδρύματα με
εξαίρεση τις ιδιωτικές
κλινικές
Θρησκευτικοί λατρευτικοί
χώροι
Καταστήματα ,
βιομηχανίες, βιοτεχνίες,
επαγγελματικές στέγες εν
γένει
Αυτοτελείς αποθήκες,
Συνεργεία αυτοκινήτων
Πτηνοκτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις,
Στεγασμένα πάρκινγκ
Αποθήκες καταστημάτων
ηλεκτροδοτούμενες από το
κατάστημα

0,35€/τ.μ. ετησίως
1,67€/τ.μ./ετησίως

1,67€/τ.μ. ετησίως

0,84€/τ.μ./ετησίως

0,84€/τ.μ. ετησίως

0,35€/τ.μ./ετησίως

0,35€/τ.μ./ετησίως

0,84€/τ.μ./ετησίως

0,84€/τ.μ./ετησίως

Μη στεγασμ. χώροι
Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου
που δεν ηλεκτροδοτείται

0,42€/τ.μ./ετησίως
11,74€/ανα ακίνητο
/ετησίως

0,42€/τ.μ./ετησίως
11,74€/ ανά
ακίνητο ετησίως

Πλασματοποίηση μεγάλων εμβαδών
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α) από 1-1000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Β) από 1001-6000 τ.μ. έκπτωση 50% και χρέωση 50%
Γ) από 6001 και άνω τ.μ. έκπτωση 60% και χρέωση 40%
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ
Α) από 1-1000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Β) από 1001-6000 τ.μ. δίχως έκπτωση
Γ) από 6001 και άνω τ.μ. έκπτωση 70% και χρέωση 30%

H απόφαση να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Ξυνίδης Αθανάσιος και Μπαντάκ Σιαμπάν ψήφησαν λευκό , επισημαίνοντας
ότι συμφωνούν στην επιβολή τέλους αλλά με οριζόντια μείωση της τάξης του 5% σε όλες τις περιπτώσεις..
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 176/2014
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Xαράλαμπος Δημαρχόπουλος
(Υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 2-10-2014
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικον. Επιτροπής
Μαυρομάτη Αικατερίνη

Τα Μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

