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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 21/09.12.2020 τακτικής συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Βριλησσίων
Αριθμός Απόφασης 96/2020

Περίληψη
«Καθορισμός συντελεστών των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
για το οικονομικό έτος 2021»
Στα Βριλήσσια σήμερα την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Βριλησσίων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η οποία
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη και με χρήση της εφαρμογής e-presence
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ 14684/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς
συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, του Ν. 3852/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της παρ.1, του
άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [ΦΕΚ 55/τΑ/11-32020] και των υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 και 60249/22-9-2020 εγγράφων του
ΥΠ.ΕΣ, σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής
Απόφασης (Β΄4899), όπως ισχύει, καθώς και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ.
20764/7-11-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ για συζήτηση και
λήψη απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Κατά την έναρξη της τηλεδιάσκεψης και πριν από την έναρξη της συνεδρίασης
διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο ότι από τα τριάντα τρία (33) μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου συμμετείχαν:
Παρόντες
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ΑΡΣΕΝΗ –ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΛΥΤΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ(ΤΟΝΙΑ)

Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΦΑΡΑΚΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)
ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)

Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος

Απόντες
1. ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
2. ΤΖΙΛΙΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Προσελεύσεις:
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μαλακού Χριστίνα προσήλθε κατά τη συζήτηση του 3ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Μητσοτάκη Αντωνία (Τόνια) αποχώρησε πριν την ψήφιση
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φαράκλας Κωνσταντίνος αποχώρησε πριν την ψήφιση
του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δήμαρχος Ξενοφών Μανιατογιάννης προσκλήθηκε και παρέστη στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η κα Δήμητρα Πλάλα, υπάλληλος του Δήμου
Βριλησσίων, κατηγορίας/κλάδου ΔΕ Διοικητικού για την τήρηση των πρακτικών, η
οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 146/2019 Απόφαση Δημάρχου (ΦΕΚ 2977/τΒ/19-72019).
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κος Λύτρας
διαπιστώθηκε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόστολος,

αφού
2
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτοντας
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 222/2020 απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΕΦ7Ω9Ρ-ΟΩΖ) με θέμα: ««Κατάρτιση σχεδίου για τον καθορισμό
των συντελεστών των τελών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό
έτος 2021» η οποία προωθήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής
απόφασης και έχει ως εξής :

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθ. 45/04.12.2020 τακτικής συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Βριλησσίων
Αριθμός Απόφασης 222/2020

Περίληψη
«Κατάρτιση σχεδίου για τον καθορισμό των συντελεστών των τελών
ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό έτος 2021»
Στα Βριλήσσια, σήμερα την 4η Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία διεξήχθη με τηλεδιάσκεψη και με
χρήση της εφαρμογής e-presence, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Βριλησσίων, ύστερα από την υπ’αριθμ. πρωτ. 14373/30-11-2020 πρόσκληση του
προέδρου, που γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75, του
Ν.3852/10. (ΦΕΚ 87, τεύχος Α'), όπως αυτές ισχύουν, σε συνδυασμό με τις
αντίστοιχες της παρ.1, του άρθρου 10, της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τΑ/11-3-2020) και του υπ’ αριθμ. 33282/29-5-2020 εγγράφου
του ΥΠ.ΕΣ σε συνέχεια και της αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899) καθώς και των υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ/69/133/οικ.
20764/7-11-2020 και 426/77233/13-11-2020 εγκυκλίων του ΥΠ.ΕΣ.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν
παρόντα στην τηλεδιάσκεψη οκτώ (8) τακτικά μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του
προέδρου, o Πρόεδρος προχώρησε στην έναρξη της συνεδρίασης.
Συμμετέχοντες-Παρόντες
κ. Βαφειάδης Κωνσταντίνος Δημοτικός Σύμβουλος ως Πρόεδρος της Επιτροπής
κ. Φυκίρης Παναγιώτης

Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

κ. Αρσένη –Λάμπρου
Παρασκευή (Βούλα)

Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής,
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κ. Κυρίτση Ιωάννα

Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

κ. Δημητρίου Αναστάσιος
(Τάσος)

Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

κ. Χρυσοπούλου Αικατερίνη Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής
κ. Μαντινίδου -Τσούβαλου
Σοφία
κ. Μαρίνης Γεώργιος

Δημοτική Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

Μη συμμετέχοντες-Απόντες
κ . Μάρα Φωτεινή, Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής
Προσελεύσεις : Η κα Μάρα Φωτεινή, Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό μέλος της
Επιτροπής, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Αποχωρήσεις: Η κα Χρυσοπούλου Αικατερίνη, Δημοτική Σύμβουλος και τακτικό
μέλος της Επιτροπής, αποχώρησε μετά την ψηφοφορία του 7ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης.
Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Αρσένη –Λάμπρου Παρασκευή (Βούλα), Δημοτική
Σύμβουλος και τακτικό μέλος της Επιτροπής βρισκόταν εκτός σύνδεσης και δεν
μπόρεσε να ψηφίσει στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Τη συνεδρίαση παρακολούθησε και η κα Παπαχριστοδούλου Μαρίνα, Δημοτική
Σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τμήματος
Λειτουργίας Συλλογικών Οργάνων, κα Μόσχου Λαμπρινή.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη των μελών την υπ. αρ. 14314/27-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20, και τις διατάξεις του άρθρου
11 του Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των
οποίων και οι σχετικές με την επιβολή τελών φόρων και δικαιωμάτων. Για την
επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
λαμβάνονται υπόψη:
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις
ενιαίο κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και
4
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Κοινοτήτων”, όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα,
έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση
του Δημοτικού Συμβουλίου. Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται
υποχρεωτικά όταν η υδροληψία παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται
η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται δαπάνη για την
εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46735/20, τις διατάξεις του άρθρου 266 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77
του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143
Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των
Ο.Τ.Α. νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά
πρέπει να καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο
δήμος για τη συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης
υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών
θα πρέπει τα τέλη να :
καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας 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,
μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή



των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά
παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας



και όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην
υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Βριλησσίων:
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων


Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2019.


Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.544.025,23 €.
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
24.071,95 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
974.931,92 €
5
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Κ.Α Προϋπολογισμού 0332, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
1.071,20 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
13.601,04 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
876.411,01 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
963,20 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
6.839,72 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
530.111,87 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20,40
€
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
4.411,23 €


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εισπράχθηκε ποσό
συνολικού ύψους 1.325.752,88 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
12.241,82 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
879,98 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
4.235,50 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
796.116,52 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
906,20 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
3.320,97 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
393.807,92 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 6,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
2.646,28 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
111.591,69 €



Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2020


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, εισπράχθηκε ποσό
συνολικού ύψους 1.432.770,20 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
17.989,58 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
263.488,75 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0332, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
32,40 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
6.528,94 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
374.666,42 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
212,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
3.380,12 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
457.592,65 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3213, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
946,20 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
4.239,92 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 5113, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
303.693,22 €


Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να
εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 689.546,98 €



Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του
Δήμου από την παροχή υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης
αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 2.122.317,18 €

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η
εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :


Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2019


Για το σύνολο του έτους 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία
ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
2.240.332,01 €.
Στο σύνολο της δαπανών της υπηρεσίας για το οικονομικό έτος 2019,
περιλαμβάνεται και ποσό των 66.580,22 €, το οποίο αποτυπώνεται σε
άλλη υπηρεσία αλλά αφορά πραγματικά την υπηρεσία ύδρευσης,
άρδευσης και αποχέτευσης και αναλύεται κατωτέρω:



ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00.6142.13

Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση
τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.

7.284,50 €

00.6221.01

Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών
ύδρευσης

21.836,70 €

00.6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία –
τέλη εσωτερικού

37.459,02 €

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι δαπάνες που
αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο
8
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ήταν ποσό συνολικού ύψους 1.173.471,46 €.
Στο σύνολο της δαπανών της υπηρεσίας για το ως άνω αναφερόμενο
διάστημα του οικονομικού έτους 2019, περιλαμβάνεται και ποσό των
35.659,25 €, το οποίο αποτυπώνεται σε άλλη υπηρεσία αλλά αφορά
πραγματικά την υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
αναλύεται κατωτέρω:



ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00.6142.13

Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση
τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.

2.397,26 €

00.6221.01

Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών
ύδρευσης

14.548,05 €

00.6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία –
τέλη εσωτερικού

18.713,94
€

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους
2020


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι δαπάνες που
αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο
ήταν ποσό συνολικού ύψους 679.179,62 €.
Στο σύνολο της δαπανών της υπηρεσίας για το ως άνω αναφερόμενο
διάστημα του οικονομικού έτους 2020, περιλαμβάνεται και ποσό των
26.101,39 €, το οποίο αποτυπώνεται σε άλλη υπηρεσία αλλά αφορά
πραγματικά την υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και
αναλύεται κατωτέρω:

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00.6142.13

Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση
τριμηνιαίων λογαριασμών ύδρευσης.

3.691,86 €

00.6221.01

Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών
ύδρευσης

7.221,02 €
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00.6222

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία –
τέλη εσωτερικού

15.188,51 €



Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου - Δεκεμβρίου
2020 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 665.259,38 €.



Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των
δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και
αποχέτευσης αναμένεται / προβλέπεται να ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 1.344.439,00 €

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους
2020, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 2.122.317,18 €,
θα υπερκαλύψουν το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών οι
οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.344.439,00 €,
δημιουργώντας χρηματικό υπόλοιπο ύψους 777.878,18 €, το οποίο θα
μεταφερθεί στον Π/Υ του οικ. Έτους 2021 σε ΚΑΕ 5113 προκειμένου
να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των δαπανών της υπηρεσίας
ύδρευσης - αποχέτευσης.
 Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του

έτους 2021


Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης οικονομικού έτους 2021.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2021, βασίζεται στους συντελεστές και τις
λοιπές χρεώσεις, που παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 197/19 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου που καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και
δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Βριλησσίων για το 2020,
όπως παρατίθενται παρακάτω:
ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6,60
0,67
0,90
1,79
2,35
2,80
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Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι
δηλωμένες στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την
ένδειξη – καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-100m3
101m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7,00
0,90
2,80

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3,30
0,30
0,40
0,80
0,80
2,80

Ως προς την επιβολή τελών – προστίμων:







Το τέλος δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 350,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος διακοπής καθορίζεται στο
ποσό των 10,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 15,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος τεχνικού ελέγχου καθορίζεται στο ποσό των 10,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το πρόστιμο για τις παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης καθορίζεται
στο ποσό των 350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εξόφληση του τέλους δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται σε πέντε (5)
ισόποσες δόσεις σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης
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Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
Κ.Α.Ε.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0321

Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το
δίκτυο

15.000,00 €

0322

Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

950.000,00 €

0332

Τέλος αρδεύσεως

0341

Δικαίωμα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο

0343

Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης

2112

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης

450.000,00 €

2113

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης

2.000,00 €

2114

Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης

5.000,00 €

3212

Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Υδρεύσεως

1.155.854,84 €

3213

Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Άρδευσης

6,00 €

3214

Π.Ο.Ε. Υπηρεσία Αποχέτευσης

27.381,98 €

5113

Χρηματικό υπόλοιπο οικ. Έτους 2020

777.878,18 €

ΣΥΝΟΛΟ

100,00 €
5.000,00 €
500,00 €

3.388.721,00 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος
2021, προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2019 και
2020. Η πρόβλεψη των κωδικών 3212-3214, αφορά την πρόβλεψη
είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ ύδρευσης, άρδευσης και
αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν στο 2021. Το αναγραφόμενο ποσό,
προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και
αποχέτευσης του έτους 2020 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85).
Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και
αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι: 1.183.242,82 –
582.380,75 = 600.862,07 €.


Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους
2021

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία,
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κατάρτισαν πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και
αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021
ΚΑΕ

Περιγραφή

Π/Υ 2021

25.6011

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

266.000,00 €

25.6012.00

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές

11.800,00 €

25.6021

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

23.000,00 €

25.6022.00
25.6051.07
25.6052.01
25.6052.02
25.6056.02
25.6063
25.6142.02
25.6211.01
25.6213
25.6232.01
25.6243.01
25.6244.01
25.6253

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού μόνιμοι ΕΦΚΑ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΟΣΕ
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΠΔΚΥ)
Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα -ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού
κλπ)

1.100,00 €
50.247,36 €
4.647,24 €
2.011,44 €
12.216,83 €
5.930,68 €

Ευρυζωνικές υπηρεσίες σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου
Βριλησσίων
Κίνηση αντλιοστασίων (ΔΕΗ)
Υδρευση παραγωγικής διαδικασίας
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων. Μίσθωμα υπηρεσίας
ύδρευσης.

150.000,00 €
1.082.825,82 €

Λειτουργική μίσθωση εκσκαφέα (Μ.Ε.) για τις ανάγκες της υπηρεσίας
ύδρευσης

45.000,00 €

10.750,00 €

43.633,21 €

Λειτουργική μίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας
ύδρευσης (φορτηγά, ημιφορτηγά, επιβατικά κλπ.)
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

150.000,00 €
3.700,00 €

25.6262.01

Συντήρηση εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών του Δήμου

15.922,80 €

25.6262.02
25.6262.03
25.6262.07
25.6263.02
25.6263.03

Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση αρδευτικών συστημάτων
Βελτίωση δημοτικών γεωτρήσεων
Υπηρεσία αποκατάστασης φρεατίων υδροσυλλογής
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. Επισκευή ελαστικών
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

24.800,00 €
24.800,00 €
17.800,00 €
4.000,00 €
50.000,00 €
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25.6264.02
25.6275.01

50.000,00 €
24.800,00 €

25.6322
25.6634.01

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων (εκσκαφείς, κλπ )
Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής ομβρίων υδάτων.
Ποιοτικός έλεγχος νερού (χημικές αναλύσεις) δημοτικού δικτύου
ύδρευσης.
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

25.6641.01

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων

31.620,00 €

25.6279.01

25.6662.01
25.6662.02
25.6662.03
25.6662.04
25.6662.07
25.6671.02
25.6699.01
25.6699.02
25.7131.02
25.7131.03
25.7131.05
25.7131.15
25.7131.16
25.7131.17
25.7312.23
25.7336.03
25.8111
25.8113
25.8116
25.8122
25.8511

00.6221.01
00.6222

1.500,00 €
1.000,00 €

Προμήθεια θραυστού υλικού λατομείου για τις ανάγκες της
υπηρεσίας ύδρευσης.
Προμήθεια υδρομετρητών και εξαρτημάτων τους .
Προμήθεια κατανεμητών παροχών ύδρευσης (κολλεκτέρ).
Προμήθεια υλικών ύδρευσης.
Προμήθεια υλικών σιδήρου για συντήρηση κοινοχρήστων χώρων.
Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. (Προμήθεια ελαστικών)
Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών
Προμήθειες αναλωσίμων υλικών άρδευσης.
Προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου.
Προμήθεια εξοπλισμού αντλιοστασίων.
Προμήθεια εργαλείων και εξοπλισμού Υπηρεσίας Ύδρευσης
Προμήθεια αντλιών λυμάτων και ομβρίων
Προμήθεια αντλιών υδάτων για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας
του Δήμου

24.800,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
9.000,00 €
15.000,00 €
24.800,00 €
24.800,00 €
10.000,00 €
24.800,00 €
5.000,00 €
15.000,00 €

Προμήθεια αντλιών και λοιπού εξοπλισμού για την επισκευή
δημοτικών γεωτρήσεων
Αποχέτευση ακαθάρτων
Επισκευή, συντήρηση, βελτίωση δημοτικών γεωτρήσεων.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
Έργα
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

00.6142.13

11.000,00 €

24.800,00 €
20.000,00 €
24.800,00 €
17.908,72 €
261.963,47 €
3.669,47 €
5.082,97 €
582.380,75 €

3.313.110,76 €

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 25
Παραγωγή - εκτύπωση - εμφακέλλωση τριμηνιαίων λογαριασμών
ύδρευσης.

7.410,24 €
33.200,00 €
35.000,00 €
75.610,24 €

Ταχυδρομικά Τέλη αποστολής λογαριασμών ύδρευσης
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
ΣΥΝΟΛΟ
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

3.388.721,00€

* Σ η μ ε ί ω σ η : Σ τ ον κα τ ω τ έ ρω π ίν ακα , α ν αγ ρά φ ο ν τ α ι ο ι χ ρη μ α το δ οτ ο ύ μ εν ε ς
δ α π άν ε ς , ο ι ο πο ί ε ς δ εν λ α μ β ά νο ν τ α ι υ π ό ψ η σ τ ο ν ι σο σ κε λ ι σ μ ό τ η ς
υ π η ρεσ ί α ς .

ΚΑΕ
25.7312.05

Περιγραφή

Π/Υ 2021

Δεξαμενές ανάσχεσης περιοχής 2ου Γυμνασίου και Λυκείου (ΠΡ.
ΣΥΜΒ.)

1.000.000,00 €

25.7312.22

Εργασίες συντήρησης - βελτίωσης - αντλιοστασίων Δημοτικού
δικτύου ύδρευσης (ΠΡ. ΣΥΜΒ.)

25.7312.24

Κατασκευή έργων αποχέτευσης ομβρίων με συνδυασμένα συστήματα
δικτύων και διατάξεων ανάσχεσης στην περιοχή πάτημα Βριλησσίων
(ΠΡ. ΣΥΜΒ.)

24.500,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7.806.000,00 €

8.830.500,00 €

Συμπε ρ ά σμα τα :
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 46735/20 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και
Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του
προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2021», τα έσοδα του
έτους 2021, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 3.388.721,00 €
εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της
ανταποδοτικής υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2021 οι
οποίες προβλέπεται ότι θα ανέλθουν στο ύψος των 3.388.721,00 €.
Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για
το οικονομικό έτος 2021, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα
έσοδα της ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες.
Συνεπώς, το ύψος των συντελεστών
αποχέτευσης, καθορίζεται ως εξής:

των

τελών

ύδρευσης

και
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6,60
0,67
0,90
1,79
2,35
2,80

Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι
δηλωμένες στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την
ένδειξη – καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-100m3
101m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7,00
0,90
2,80

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3,30
0,30
0,40
0,80
0,80
2,80

Για το έτος 2021 καθορίζονται τα εξής ως προς την επιβολή τελών – προστίμων:







Το τέλος δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 350,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος διακοπής καθορίζεται στο ποσό των 10,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 15,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος τεχνικού ελέγχου καθορίζεται στο ποσό των 10,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το πρόστιμο για τις παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης καθορίζεται στο
ποσό των 350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εξόφληση του τέλους δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται σε πέντε (5) ισόποσες
δόσεις σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης
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Απαλλασσόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 όπως ισχύει, «με ίδια
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 άνεργους, 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, όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του
άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά
κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. 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.»
Με τις υπ’ αριθμ. 176/17 και 152/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, τα κριτήρια και οι διαδικασίες περί
μείωσης τελών σε ευπαθείς ομάδες
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί το πλαίσιο (κατηγοριών
δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί μείωσης τελών
ύδρευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. έτος 2021 σύμφωνα με τις κατωτέρω
ενότητες:
1η Ενότητα: Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά
κατηγορία
1.1. Άποροι
Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
1.2. Πολύτεκνοι
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου 6 του νόμου
3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του άρθρου 5 του
ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες περιπτώσεις:
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1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία από
τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα
ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους
περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από
οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία
από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία
τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων
και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
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Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς
τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και
επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως
ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
1.3. Άτομα με Αναπηρίες
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η
αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία
προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων
από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει
το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες
τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και
αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την απόδειξη της ιδιότητας του
τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο
πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της
Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με
προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη γονική
μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι άγαμα και δεν
έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
1.6.Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12
συνεχείς μήνες ανεργίας.
2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά
Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των
αποδοχών των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προτείνει
τα εξής:
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Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
300.000,00€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό
εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
300.000,00€
3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ
908/4-4-2016) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06),
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ .
6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
7. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος, όπως
ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει
8. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο πραγματικό
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν συνυπολογίζεται
το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με ακίνητη περιουσία
συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του
εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το
οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του
ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του
εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση,
υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το
πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή
του.
9. 9.Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό
εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ, πραγματικού εισοδήματος (δεν
συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις )
προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με ακίνητη περιουσία
συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της προϋπόθεσης του
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εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου εισοδήματος για το
οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος την ιδιότητα του
ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης αντίγραφο του
εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω φορολογική δήλωση,
υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι το
πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω όριο και αναλαμβάνεται η
υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή
του.
Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα
πρώτα 30m3:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
300.000,00€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό
εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
300.000,00€
3. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06),
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
4. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας
έως 300.000,00€.
5. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους
απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει
επίσης:


Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια
υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών).



Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού
έτους και αντίγραφο του Ε1 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση
σε καμία Δ.Ο.Υ.



Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς
του, μέσω του Ε1.



Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας η Διαβατηρίου.



Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης .
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Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα
προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο
ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη
σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική τους
θητεία.

 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή
δικαστικό έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση
του ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς
ανεργίας.


Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
3η Ενότητα: Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της
παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς
δικαιούχους.


Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα
του παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.



Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 1/12/2020.



Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από
το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ.
Βερνάρδου 23.



Δεκτά γίνονται και δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά καθ’ όλη
την διάρκεια του έτους.

 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την
έκδοση απόφασης θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο
σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για
καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.
 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς ελέγχους
και διασταύρωση στοιχείων με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες προκειμένου
να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν από τους
δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών δικαιολογητικών
ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την έναρξη της
διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα εισηγείται στο Δ.Σ
και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχων- ωφελουμένων το οποίο
μπορεί να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης της αξίας των δημοτικών
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τελών.
4η Ενότητα: Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου
Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει ύστερα
από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση
σχετικής απόφασης.
Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της:











την εισήγηση του Προέδρου
τις κείμενες διατάξεις
την υπ. αρ. 14311/27-11-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
το άρθρο 72, παρ.1, περ,ιγ, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του από το Ν. 4735/2020
τις διατάξεις του άρθρου 65, του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 11, του Ν.4623/2019 και ισχύει
την υπ’ αριθμ. 117/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Παροχή
διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών
αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών»
το γεγονός ότι δεν κατατέθηκαν εναλλακτικές προτάσεις
τις παρατηρήσεις των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Οικονομικής
Επιτροπής, όπως έχουν καταγραφεί στα ηχογραφημένα πρακτικά και μετά
από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει
Κατά Πλειοψηφία
(Μειοψηφούντων των Δημοτικών Συμβούλων και μελών της Οικονομικής
Επιτροπής κ.κ Δημητρίου Αναστασίου (Τάσου), Χρυσοπούλου Αικατερίνης,
Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφίας , Μαρίνη Γεωργίου που έδωσαν αρνητική
ψήφο)

Καταρτίζει και προωθεί για λήψη σχετικής απόφασης από το Δημοτικό
Συμβούλιο το σχέδιο αναπροσαρμογής τελών Ύδρευσης -Άρδευσης –
Αποχέτευσης για το έτος 2021, το οποίο προτείνει τη διατήρηση στην ίδια
τιμή για το έτος 2021 των ισχυόντων συντελεστών του έτους 2020 των
τελών Ύδρευσης -Άρδευσης – Αποχέτευσης ως εξής:
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
6,60
0,67
0,90
1,79
2,35
2,80

Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι δηλωμένες
στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την ένδειξη –
καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-100m3
101m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7,00
0,90
2,80

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3,30
0,30
0,40
0,80
0,80
2,80

Για το έτος 2021 καθορίζονται τα εξής ως προς την επιβολή τελών – προστίμων:







Το τέλος δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 350,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος διακοπής καθορίζεται στο ποσό των 10,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 15,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος τεχνικού ελέγχου καθορίζεται στο ποσό των 10,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το πρόστιμο για τις παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης καθορίζεται στο
ποσό των 350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εξόφληση του τέλους δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται σε πέντε (5)
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ισόποσες δόσεις σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης



Απαλλασσόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 όπως ισχύει, «με ίδια
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
άνεργους, 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, όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης
ή απαλλαγής. 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.»
Με τις υπ’ αριθμ. 176/17 και 152/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, τα κριτήρια και οι διαδικασίες
περί μείωσης τελών σε ευπαθείς ομάδες
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί το πλαίσιο
(κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί
μείωσης τελών ύδρευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. έτος 2021 σύμφωνα με τις
κατωτέρω ενότητες:
1η Ενότητα: Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά
κατηγορία
1.1. Άποροι
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Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
1.2. Πολύτεκνοι
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου
6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του
άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία
από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
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1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα
ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους
περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους
από οποιοδήποτε λόγο.
β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία
από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία
τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων
και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους
γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και
επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως
ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
1.3. Άτομα με Αναπηρίες
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η
αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία
προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων
από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
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αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την απόδειξη της
ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με
προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
1.6.Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12
συνεχείς μήνες ανεργίας.
2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά
Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των
αποδοχών των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προτείνει
τα εξής:
Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:
10. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
11. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό
εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
12. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ
908/4-4-2016) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
13. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06),
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
14. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ .
28

ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ

15. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον
τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€
για κάθε παιδί
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι
προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
16. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος,
όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει

17. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν
συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της
προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου
εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος
την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης
αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω
φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην
οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω
εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του.
18. 9.Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη),
το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ, πραγματικού
εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο
περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της
προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου
εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος
την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης
αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω
φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην
οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω
εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του.
Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα
πρώτα 30m3:
6. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
7. Σε άτομα με αναπηρίες

με ποσοστό από 81%

και άνω με οικογενειακό
29

ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ

εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
8. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
9. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα
τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
300.000,00€.
10. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους
απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει
επίσης:
 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια
υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών).
 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού
έτους και αντίγραφο του Ε1 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση
σε καμία Δ.Ο.Υ.
 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς
του, μέσω του Ε1.
 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας η Διαβατηρίου.
 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης .
 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα
προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο
ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη
σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή
δικαστικό έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση
του ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς
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ανεργίας.
 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
3η Ενότητα: Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της
παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς
δικαιούχους.
 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα
του παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.
 Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 1/12/2020.
 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από
το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ.
Βερνάρδου 23.
 Δεκτά γίνονται και δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά καθ’
όλη την διάρκεια του έτους.
 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την
έκδοση απόφασης θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο
σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για
καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.
 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς
ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες
προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν
από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών
δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την
έναρξη της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα
εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχωνωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης
της αξίας των δημοτικών τελών.
4η Ενότητα: Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου
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Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει ύστερα
από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση
σχετικής απόφασης.
Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας).

Η απόφαση θα ισχύει από την 1/1/2021 μέχρι τροποποίησής της ή
λήψη νέας σχετικής απόφασης. Από την έκδοση της παρούσας
απόφασης κάθε προηγούμενη παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 222/2020
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω
Ο Πρόεδρος της
Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
Φυκίρης Παναγιώτης
Αρσένη – Λάμπρου Παρασκευή
Κυρίτση Ιωάννα
Μάρα Φωτεινή
Δημητρίου Αναστάσιος[Τάσος]

Βαφειάδης Κωνσταντίνος

Χρυσοπούλου Αικατερίνη
Μαντινίδου-Τσούβαλου Σοφία
Μαρίνης Γεώργιος
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τις
διατάξεις του άρθρου 11, του Ν.4623/2019 για τον ορισμό φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών σύμφωνα με το οποίο:
«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
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» ….
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον
καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της
πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών
προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ
της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων.
Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι
εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο
σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και
ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες
εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε
εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών
αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες
επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται
καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών
με τα έσοδα.»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στην υπ’ αριθμ. 117/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ
με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης
κανονιστικών αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών»
σύμφωνα με την οποία :

«Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί υπ’ όψιν της Υπηρεσίας μας και
προς το σκοπό της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής των σχετικών με τη
διαδικασία λήψης των αποφάσεων κανονιστικού χαρακτήρα διατάξεων που
αφορούν την επιβολή δημοτικών τελών, φόρων δικαιωμάτων και εισφορών,
σας γνωρίζουμε τα εξής:…
Αναφορικά με τον καθορισμό των υπόλοιπων τελών, φόρων, δικαιωμάτων και
εισφορών που ρυθμίζονται με κανονιστικές αποφάσεις του δημοτικού
συμβουλίου ,κατά το άρθρο 65 του ν. 3852/2010, εφαρμόζονται τα σχετικώς
προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του ν. 4623/2019. Ειδικότερα στην περίπτωση
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κατά την οποία υφίστανται πλείονες της μίας πρότασης η οποία κατατίθεται
από την Οικονομική Επιτροπή, και καμία από τις προτάσεις που έχουν τεθεί
προς συζήτηση δεν λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών,
η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μόνο μεταξύ των δύο πρώτων σε προτιμήσεις
προτάσεων κατά την προηγηθείσα πρώτη ψηφοφορία. Ως εκ τούτου η
πρόταση, μεταξύ των δύο, που θεωρείται εγκεκριμένη ,σε αυτή την περίπτωση,
είναι αυτή που συγκεντρώνει την σχετική και όχι την απόλυτη πλειοψηφία του
αριθμού των παρόντων.
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ισχυρή και δεδηλωμένη βούληση του νομοθέτη για
αποφυγή φαινομένων άσκησης μη εποικοδομητικής αντιπολίτευσης, η οποία
μάλιστα θα μπορούσε να επιδράσει, εν προκειμένω, αρνητικά στα έσοδα και
την οικονομική βιωσιμότητα των ΟΤΑ α’ βαθμού και κατ’ αντιστοιχία με τα όσα
αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με τη διαδικασία καθορισμού των συντελεστών
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, στην ειδική περίπτωση κατά την οποία
κατατίθεται προς συζήτηση για την επιβολή φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών αποκλειστικά η πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής, οι ψήφοι που
αντιτίθενται στην εν λόγω πρόταση αλλά δεν τοποθετούνται εκ των πραγμάτων
υπέρ κάποιας άλλης πρότασης, δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό
της πλειοψηφίας που απαιτείται να επιτευχθεί βάσει της νομοθεσίας για την
έγκριση της πρότασης.»
Κατατέθηκαν τρεις (3) εναλλακτικές προτάσεις:
Κατατέθηκε μία εναλλακτική πρόταση ως κάτωθι προς συζήτηση και ψήφιση:
•
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14849/9-12-2020 (ως συνημμένη) εναλλακτική πρόταση
του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ» με την οποία επιδιώκεταιι η μείωση εξόδων προς όφελος των
δημοτών Λειτουργική μίσθωση εκσκαφέα (Μ.Ε.) για τις ανάγκες της υπηρεσίας
5.000€ (από 45.000,00 €) και LEASING μεταφορικών μέσων. Λειτουργική μίσθωση
οχημάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας ύδρευσης (φορτηγά, ημιφορτηγά, επιβατικά
κλπ.) (20.000€ από 150.000€) προβλέποντας γενική και καθολική μείωση ως προς
το Γενικό Τιμολόγιο των τριμηνιαίων καταναλώσεων, το Κοινόχρηστο Τιμολόγιο των
τριμηνιαίων καταναλώσεων και το Μειωμένο Τιμολόγιο των τριμηνιαίων
καταναλώσεων.με συνημμένη αντίστοιχα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14876/9-12-2020
εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών (ως συνημμένη) επί της εναλλακτικής
πρότασης της δημοτικής παράταξης «ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΑ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ» με την οποία εισηγείται αρνητικά.
Κατατέθηκε μία εναλλακτική πρόταση ως κάτωθι προς συζήτηση και ψήφιση:
•
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14890/9-12-2020 (ως συνημμένη) εναλλακτική πρόταση
του επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ»
με την οποία προτείνεται η μείωση των Τελών Ύδρευσης για το οικ. Έτος 2021 για
ελάφρυνση των δημοτών κατά 8,1%. Προτείνεται η μείωση του 8% να εφαρμοστεί
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στο Πάγιο των Τιμολογίων (Γενικό και Μειωμένο) και μία μεσοσταθμική μείωση του
7% στο Πάγιο με την ένδειξη «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ» ενώ τα υπόλοιπα ποσά παραμένουν
ως έχουν, με συνακόλουθη μείωση εσόδων και δαπανών, με συνημμένη αντίστοιχα
την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14908/9-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών (ως συνημμένη) επί της εναλλακτικής πρότασης της δημοτικής
παράταξης «ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΥΝΑΤΑ» με την οποία γνωμοδοτεί
αρνητικά .

Κατατέθηκε μία εναλλακτική πρόταση ως κάτωθι προς συζήτηση και ψήφιση:
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14901/9-12-2020 (ως συνημμένη) εναλλακτική πρόταση
του Δημάρχου ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με την οποία προτείνεται η μείωση των Τελών Ύδρευσης για
ελάφρυνση των δημοτών για το οικ. Έτος 2021 ως εξής:


Αρχική Τιμή

Μείωση

Τελική Τιμή

6,60€

9,50%

5,97€

0,67€

6,50%

0,63€

0,90€

4,80%

0,86€

1.79€

3,00%

1,74€

2,35€

2.40%

2,29€

2,80€

1,70%

2,75€

με μείωση δαπανών λόγω της επερχόμενης μείωσης εσόδων με συνημμένη
αντίστοιχα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 14921/9-12-2020 εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (ως συνημμένη) επί της εναλλακτικής πρότασης της
δημοτικής παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» με την οποία
γνωμοδοτεί θετικά, καθότι τηρούνται οι αρχές ισοσκέλισης και ανταποδοτικότητας
της εν λόγω υπηρεσίας.
Λόγω της αρνητικής εισήγησης της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών επί των δύο (2)
πρώτων κατατιθέμενων εναλλακτικών προτάσεων οι ανωτέρω δεν τέθηκαν σε
ψηφοφορία.
Τέθηκε στη συνέχεια σε ψηφοφορία η πρόταση –Απόφαση 222/2020 της
Οικονομικής Επιτροπής και η τρίτη εναλλακτική πρόταση του Δημάρχου ως
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ».

35

ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:










την εισήγηση του Προέδρου
τις κείμενες διατάξεις
το άρθρο 72, παρ.1, περ,ιγ, του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την
αντικατάστασή του από το Ν. 4735/2020
τις διατάξεις του άρθρου 185, του Ν.4555/2018 όπως ισχύει
τις διατάξεις του άρθρου 65, του Ν.3852/2010 όπως συμπληρώθηκε με την
παρ. 11, του Ν.4623/2019 και ισχύει
την υπ’ αριθμ. 117/2019 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ με θέμα: «Παροχή
διευκρινίσεων και οδηγιών επί της διαδικασίας λήψης κανονιστικών
αποφάσεων επιβολής τελών, φόρων, δικαιωμάτων και εισφορών»
την υπ’ αριθμ. 222/2020 ΑΟΕ
το γεγονός ότι κατατέθηκαν οι ως ανωτέρω αναφερόμενες τρεις (3)
εναλλακτικές προτάσεις προς ψήφιση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για
τις οποίες συντάχθηκαν δύο αρνητικές και μία θετική εισήγηση της Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και τέθηκαν προς ψήφιση η Απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής (ΑΟΕ 222/2020) και η εναλλακτική πρόταση του
Δημάρχου ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» λόγω θετικής εισήγησης
και μετά από διαλογική συζήτηση όπως αυτή έχει καταγραφεί στα
ηχογραφημένα πρακτικά

Αποφασίζει
Με είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους υπέρ της υπ’ αριθμ. πρωτ. 14901/9-12-2020
εναλλακτικής πρότασης του Δημάρχου ως επικεφαλής της δημοτικής
παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ»
Εγκρίνει και καθορίζει την αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών
Ύδρευσης -Άρδευσης – Αποχέτευσης για το έτος 2021 καθώς και τη διατήρηση
στην ίδια τιμή για το έτος 2021 των ισχυόντων συντελεστών , ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
5,97
0,63
0,86
1,74
2,29
2,75
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Για τις αποκλειστικά κοινόχρηστες παροχές κήπων οι οποίες είναι δηλωμένες
στην υπηρεσία και περιλαμβάνουν στην ονομασία τους την ένδειξη –
καταχώρηση «ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ»

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-100m3
101m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
7,00
0,86
2,75

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
0-10m3 ΠΑΓΙΟ
11-30m3
31-60m3
61-80m3
81-105m3
105m3 και άνω

ΠΟΣΟ ΣΕ €
3,30
0,30
0,40
0,80
0,80
2,75

Για το έτος 2021 καθορίζονται τα εξής ως προς την επιβολή τελών – προστίμων:









Το τέλος δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 350,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος διακοπής καθορίζεται στο ποσό των 10,00 € συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ
Το τέλος επανασύνδεσης καθορίζεται στο ποσό των 15,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το τέλος τεχνικού ελέγχου καθορίζεται στο ποσό των 10,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Το πρόστιμο για τις παραβάσεις του Κανονισμού Ύδρευσης καθορίζεται στο
ποσό των 350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Η εξόφληση του τέλους δικαιώματος σύνδεσης καθορίζεται σε πέντε (5)
ισόποσες δόσεις σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού ύδρευσης

Απαλλασσόμενες κατηγορίες.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 όπως ισχύει, «με ίδια
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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
άνεργους, 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, όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης
ή απαλλαγής. 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.»
Με τις υπ’ αριθμ. 176/17 και 152/2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
καθορίστηκαν οι κατηγορίες δικαιούχων, οι όροι, τα κριτήρια και οι διαδικασίες
περί μείωσης τελών σε ευπαθείς ομάδες
Λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω προτείνεται να καθορισθεί το πλαίσιο
(κατηγοριών δικαιούχων, όρων, κριτηρίων και τηρούμενης διαδικασίας) περί
μείωσης τελών ύδρευσης σε ευπαθείς ομάδες για το οικ. έτος 2021 σύμφωνα με τις
κατωτέρω ενότητες:
1η Ενότητα: Κατηγορίες δικαιούχων – Απαιτούμενα δικαιολογητικά ανά
κατηγορία
1.1. Άποροι
Η πιστοποίηση οικονομικής αδυναμίας γίνεται από την Κοινωνική Υπηρεσία του
Δήμου, μετά από αίτηση του ωφελούμενου και έλεγχο των απαραίτητων
δικαιολογητικών.
1.2. Πολύτεκνοι
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου απαιτείται πιστοποιητικό
οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας
αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). Σύμφωνα με το εδάφιο 1 του άρθρου
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6 του νόμου 3454 (ΦΕΚ 75Α΄/ 7.4.2006), οι περιλαμβανόμενοι στις κατηγορίες του
άρθρου 5 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται πολύτεκνοι στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
1.2.1. Πολύτεκνοι υπό την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι γονείς οι έχοντες τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια τεσσάρων τουλάχιστον τέκνων από έναν ή
περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή
υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο
(23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές
πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά
ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους
υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας
τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και αυτά με οποιαδήποτε αναπηρία σε
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και
οικογενειακής κατάστασης.
1.2.2. Ο γονέας χωρίς σύζυγο, ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται πολύτεκνος,
εφόσον έχει τρία τέκνα από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομιμοποιηθέντα ή
νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετημένα ή εκτός γάμου γεννηθέντα, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα
αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα
επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.
1.2.3. Αν ο ένας από τους γονείς κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή
ανάπηρος πολέμου σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως,
αυτός θεωρείται πολύτεκνος, εφόσον έχει τρία τέκνα εκ των υπαγομένων σε μία
από τις περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου.
1.2.4. Σε περίπτωση θανάτου και των δύο γονέων, τα απορφανισθέντα τέκνα
αποτελούν ιδίαν οικογένεια και, αν είναι τουλάχιστον δύο, απολαμβάνουν όλα τα
ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων των πολυτέκνων, υπό τους
περιορισμούς της πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου.
1.2.5. Πολύτεκνοι θεωρούνται επίσης με βάση το Ν. 860/5-1-1979:
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους
από οποιοδήποτε λόγο.
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β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία
από οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία
τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή
εφόσον αυτή κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο.
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν
ίδια οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων
και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής.
Επισημάνσεις:
Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι:
i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους
γονείς τους
ii) τα άρρενα ανήλικα
iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και
επαγγελμάτων
iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως
ηλικίας και στις δύο περιπτώσεις.
1.3. Άτομα με Αναπηρίες
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου απαιτείται Απόφαση του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του ΕΦΚΑ, στην οποία να προσδιορίζεται η
αναπηρία, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας Για τα ΑμεΑ απαιτείται γνωμάτευση
πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας υγειονομικής Επιτροπής από την οποία
προκύπτει για τον φέροντα, ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
1.4.Τρίτεκνοι γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών (3) τέκνων
από έναν ή περισσότερους γάμους ή νομιμοποιηθέντων ή νομίμως
αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν
συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους. Για την απόδειξη της
ιδιότητας του τρίτεκνου απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του
Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από
πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
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1.5. Μονογονεϊκή οικογένεια, η οποία αποτελείται από έναν γονιό με
προστατευόμενο/α μέλος/η (χωρίς γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και έχουν τη
γονική μέριμνα και επιμέλεια ενός (1) ή περισσότερων τέκνων, τα οποία είναι
άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της
ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους.
1.6.Μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι αποδεδειγμένα έχουν συμπληρώσει 12
συνεχείς μήνες ανεργίας.
2η Ενότητα: Όροι – Κριτήρια ένταξης – Δικαιολογητικά
Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των
αποδοχών των πολιτών και ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προτείνει
τα εξής:
Α) Την απαλλαγή της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα πρώτα 30m3:
19. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 25.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
20. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό
εισόδημα, έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
21. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ
908/4-4-2016) και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
22. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06),
με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
23. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για
κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα
μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€ .
24. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 25.000€, εφόσον
τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€
για κάθε παιδί
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι
προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
25. Σε απόρους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 6.000 ευρώ,
προσαυξανόμενο κατά 20% για τη σύζυγο και κάθε προστατευόμενο μέλος,
όπως ορίζεται στην ΥΑ των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης υπ΄αρ 139491/2006, όπως ισχύει
41

ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ

26. Σε ανέργους άγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη), το
οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
πραγματικό οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ (δεν
συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο περιπτώσεις ) και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 250.000,00€. Για την εξέταση της
προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου
εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος
την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης
αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω
φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην
οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω
εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του.
27. 9.Σε ανέργους έγγαμους για την κύρια κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη),
το οποίο θα αποδεικνύεται από το αντίγραφο της ισχύουσας κάρτας ανεργίας
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο
οικογενειακό εισόδημα μικρότερο ή ίσο των 6.000 ευρώ, πραγματικού
εισοδήματος (δεν συνυπολογίζεται το τεκμαρτό εισόδημα και στις δύο
περιπτώσεις ) προσαυξανόμενο κατά 1000 ευρώ για κάθε παιδί και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€. Για την εξέταση της
προϋπόθεσης του εισοδήματος: α) εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φόρου
εισοδήματος για το οικονομικό έτος, κατά το οποίο απέκτησε ο δικαιούχος
την ιδιότητα του ανέργου, προσκομίζεται κατά την υποβολή της αίτησης
αντίγραφο του εκκαθαριστικού, β) εφόσον δεν έχει υποβληθεί η εν λόγω
φορολογική δήλωση, υποβάλλεται με την αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, στην
οποία δηλώνεται ότι το πραγματικό εισόδημα δεν υπερβαίνει το ανωτέρω
όριο και αναλαμβάνεται η υποχρέωση για προσκόμιση του ανωτέρω
εκκαθαριστικού, μετά την έκδοσή του.
Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% της χρέωσης κατανάλωσης ύδατος για τα
πρώτα 30m3:
11. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό
εισόδημα έως 35.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
12. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 81% και άνω με οικογενειακό
εισόδημα, έως 45.000€ και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€
13. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον
εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με
οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 350.000,00€
14. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα τέκνα
τους είναι προστατευόμενα μέλη και με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως
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300.000,00€.

15. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 35.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε
παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη και με
ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας έως 300.000,00€.
Οι δημότες που εντάσσονται σε μία από τις κατηγορίες δικαιούχων, της
προηγούμενης ενότητας, προκειμένου να τύχουν της μείωσης μέχρι 50% ή πλήρους
απαλλαγής επί των εκάστοτε επιβαλλόμενων δημοτικών τελών και φόρων πρέπει
επίσης:
 Να είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου μας (προσκομίζοντας στην αρμόδια
υπηρεσία τα εκκαθαριστικά των δύο τελευταίων ετών).
 Να προσκομίσουν εκκαθαριστικό εφορίας του προηγούμενου οικονομικού
έτους και αντίγραφο του Ε1 καθώς και αντίγραφο του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ.
Εάν δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, τότε υπεύθυνη δήλωσή τους,
θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι δεν υπεβλήθη φορολογική δήλωση
σε καμία Δ.Ο.Υ.
 Στην περίπτωση μείωσης που αφορά σε προστατευόμενο μέλος, γίνεται
συσχετισμός με το οικογενειακό εισόδημα του δικαιούχου ή της οικογένειάς
του, μέσω του Ε1.
 Να υποβάλουν σχετική αίτηση και φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής
Ταυτότητας η Διαβατηρίου.
 Να προσκομίσουν λογαριασμό κατανάλωσης Ύδρευσης .
 Να προσκομίσουν βεβαίωση σπουδών σε περίπτωση που το/τα
προστατευόμενα τέκνα είναι ενήλικα και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένο
ίδρυμα του εσωτερικού ή της αλλοδαπής (για τα προβλεπόμενα έτη
σπουδών) ή βεβαίωση που να αποδεικνύει ότι υπηρετούν τη στρατιωτική
τους θητεία.
 Οι μονογονεϊκές οικογένειες να προσκομίσουν οποιοδήποτε διοικητικό ή
δικαστικό έγγραφο, αποδεικτικό μονογονεϊκότητας
 Να προσκομίσουν αντίγραφο του δελτίου ανεργίας του ΟΑΕ∆ και βεβαίωση
του ΟΑΕ∆ που να αναγράφει ότι έχει συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς
ανεργίας.
 Να προσκομίσουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).
 Να υποβάλουν όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί από την αρμόδια
υπηρεσία του δήμου, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του.
3η Ενότητα: Διαδικασία κατάθεσης και ελέγχου δικαιολογητικών
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
43

ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ
ΑΔΑ: 63Α6Ω9Ρ-Υ9Θ

Δήμου Βριλησσίων, ορίζεται ως υπεύθυνο τμήμα για την υλοποίηση της
παρακάτω διαδικασίας και της σύνταξης του πίνακα με τους τελικούς
δικαιούχους.
 Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην 1η και 2η ενότητα
του παρόντος πλαισίου υποβάλλονται μαζί με σχετική αίτηση κάθε έτος στο
Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας του Δήμου.
 Η υποβολή των δικαιολογητικών θα ξεκινήσει στις 1/12/2020.
 Πριν την περίοδο υποβολής των δικαιολογητικών προηγείται ανακοίνωση από
το τμήμα Εσόδων & Περιουσίας στην ιστοσελίδα του δήμου και στον πίνακα
ανακοινώσεων που υπάρχει στο κτίριο του Δημαρχείου στην οδό Δ.
Βερνάρδου 23.
 Δεκτά γίνονται και δικαιολογητικά που υποβάλλονται για πρώτη φορά καθ’
όλη την διάρκεια του έτους.
 Από την κατάθεση της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών έως την
έκδοση απόφασης θα μεσολαβεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα για το οποίο
σε καμία περίπτωση δεν δημιουργείται υποχρέωση του Δήμου μας για
καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού κλπ.
 Ύστερα από τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, το Τμήμα Εσόδων
& Περιουσίας συντάσσει πίνακα με τους τελικούς δικαιούχους.
 Το Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
Δήμου Βριλησσίων ασκεί όποτε αυτό κρίνει σκόπιμο συνδυαστικούς
ελέγχους και διασταύρωση στοιχείων με άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες
προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των στοιχείων που υπεβλήθησαν
από τους δικαιούχους. Στην περίπτωση ψευδών στοιχείων ή πλαστών
δικαιολογητικών ή παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας εκτός από την
έναρξη της διαδικασίας για την άσκηση ποινικών κυρώσεων το τμήμα
εισηγείται στο Δ.Σ και την επιβολή προστίμου κατά των δικαιούχωνωφελουμένων το οποίο μπορεί να ανέρχεται μέχρι το εικοσαπλάσιο χρέωσης
της αξίας των δημοτικών τελών.
4η Ενότητα: Ισχύς - Τροποποίηση πλαισίου
Η απαλλαγή-μείωση των τελών με βάση το προαναφερόμενο πλαίσιο ισχύει ύστερα
από προσκόμιση και έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση
σχετικής απόφασης.
Το παρόν πλαίσιο μπορεί να τροποποιείται με νεότερη απόφαση της οικονομικής
επιτροπής, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
αρμόδιας υπηρεσίας (Τμήμα Εσόδων & Περιουσίας).
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Η απόφαση θα ισχύει από την 1/1/2021 μέχρι τροποποίησής της ή
λήψη νέας σχετικής απόφασης. Από την έκδοση της παρούσας
απόφασης κάθε προηγούμενη παύει να ισχύει.

Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 14901/9-12-2020 εναλλακτική πρόταση του Δημάρχου ως
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ» έλαβε
είκοσι έξι (26) θετικές ψήφους
Η πρόταση –Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής (ΑΟΕ 222/2020) έλαβε τρεις (3)
θετικές ψήφους ενώ ένας (1) Δημοτικός Σύμβουλος έδωσε αρνητική ψήφο και στις
δύο προτάσεις.
Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν θετική ψήφο στην εναλλακτική πρόταση:
ΑΡΣΕΝΗ-ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ), Δημοτική Σύμβουλος, ΧΑΝΤΖΑΡΑ
ΣΟΦΙΑ Δημοτική Σύμβουλος , ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος,
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ Δημοτική
Σύμβουλος, ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Δημοτική
Σύμβουλος, ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ, Δημοτική Σύμβουλος, ΛΥΤΡΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ, Δημοτική Σύμβουλος, :
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Δημοτικός Σύμβουλος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
(ΤΑΣΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος, ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ), Δημοτικός
Σύμβουλος, ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Δημοτική Σύμβουλος, ΓΟΥΝΑΡΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ), Δημοτική
Σύμβουλος, ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Δημοτικός
Σύμβουλος,
ΚΑΠΠΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
Δημοτικός
Σύμβουλος,
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ,
Δημοτικός Σύμβουλος, ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
(ΦΕΝΙΑ), Δημοτική Σύμβουλος, ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ, Δημοτική
Σύμβουλος, ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ) Δημοτικός Σύμβουλος,
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) Δημοτικός Σύμβουλος. ΜΑΡΙΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός Σύμβουλος, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ), Δημοτική
Σύμβουλος
Οι κάτωθι Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν θετική ψήφο στην πρόταση της Οικονομικής
Επιτροπής (ΑΟΕ 222/2020): ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος,
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ Δημοτική
Σύμβουλος, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Ο κάτωθι Δημοτικός Σύμβουλος έδωσε αρνητική ψήφο και στις δύο προτάσεις:
ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 96/2020

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω
Τα μέλη
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ΑΡΣΕΝΗ –ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΣΟΦΙΑ
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΦΥΚΙΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΑΛΑΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΜΑΡΑ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΝΤΟΥΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΤΑΣΟΣ)
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΕΡΟΝΤΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (ΝΑΝΤΗ)
ΔΕΣΠΟΤΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΔΑΜΙΔΗ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΕΝΙΑ)
ΜΑΝΤΙΝΙΔΟΥ -ΤΣΟΥΒΑΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΔΗΜΑΡΑΣ ΕΡΝΕΣΤΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ(ΑΚΗΣ)
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ)
ΜΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΒΗΤΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΩΓΩ)

Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτικός Σύμβουλος
Δημοτική Σύμβουλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
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