
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ                              Α∆Α: 4ΑΓΤΩΛΤ-Β 
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
 Από το αριθµ. 8-23/3/2011 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λοκρών, που 
περιλαµβάνει την αριθµ. 8/112/2011 απόφασή του. 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΟΚΡΩΝ 
 

 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ 
Ν.Λιόλιος  Α.Ζαΐµης  Κ.Τσέρτος Ι.Θεοδοσίου 
  Ι.Μπονόβας Ε.Αγγελούσης 
  Α.Παπακωνσταντίνου Οι οποίοι δεν προσήλθαν 
  Γ.Γουρνάς  
  Β.Καρατράντος  
  Σ.Γκριτζάπης  
  Η.Κολοµτσάς  
  Γ.Βλαχάβας  
  ∆.Τσοχαντάρης  
  Γ.∆ουµπιώτης  
  Χ.Μπώκος  
  Αλ.Β.Κούρος  
  Μ.Περλεπές  
  Αρ.Κ.Κούρoς  
  Κ.Πάσσας  
  Κ.Σούλιας  
  Κ.Αγγελούσης  
  Γ.Παπαµάρκου  
  Ι.Παπαγεωργίου  
  Μ.Γεωργοπούλου  
  ∆.Σουλτανόπουλος  
  Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου  
  Γ.Ρούσσης 
                                                                Γ.Καραµπάς    

Ο ∆ήµαρχος Λοκρών κ. Ν. Λιόλιος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

Παρόντες Πρόεδροι ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
1. Α. Κατσούλης ,2. Κ. Τσαρούχας, 3. Γ. Σταθουλόπουλος, 4. Σπ. Γιάγκου 
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων 
1.Γ. Ρουµπής, 2. Μ. Χρυσοβέργης, 3. Ι. Σκορδάς, 4. Α. Ευθυµίου, 5. ∆. Γλουστιάνος, 6. ∆.Κυριαζής, 7. Σ. 
Κορόµηλος  
Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων 
1. Ι. Λιάρτης,  
Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων 
1. Α. Λάµπρου, 2. Σπ. Κολιοφούτης 



 
  Στην Αταλάντη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα, 23 Μαρτίου 2011 ηµέρα Τετάρτη και 
ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λοκρών, ύστερα από την αριθµ. 
4038 -  17/03/2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε σε κάθε 
Σύµβουλο σύµφωνα µε το άρθρο 67 του N 3852/2010 και αφού βρέθηκε απαρτία των παρόντων µελών 
( 24 ) σε σύνολο ( 27 ) κηρύχθηκε από τον κ. Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία παρόν 
ήταν και ο υπάλληλος του ∆ήµου, Γεώργιος Ευαγγελίου για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης, των προς συζήτηση κατά σειρά παρακάτω θεµάτων: 

 
Θέµα 6ο: Επικαιροποίηση αποφάσεων για καθορισµό τελών που έχουν επιβληθεί από τους 
πρώην ∆ήµους Αταλάντης-Μαλεσίνας-∆αφνουσίων-Οπουντίων    
  

Ο Πρόεδρος ερχόµενος στο 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης περί «Επικαιροποίησης αποφάσεων 
για το καθορισµό τελών που έχουν επιβληθεί από τους πρώην ∆ήµους Αταλάντης-Μαλεσίνας-
∆αφνουσίων-Οπουντίων», έδωσε το λόγο στο ∆/ντη του ∆ήµου κ. Ηλία Σχοινή , ο οποίος είπε τα εξής: 

Μετά την σύσταση του ∆ήµου Λοκρών κι ενόψει της σύνταξης του προϋπολογισµού του 2011, 
αλλά και στα πλαίσια της λειτουργίας των υπηρεσιών του νέου ∆ήµου και κυρίως της οικονοµικής θα 
πρέπει να έχουν καθοριστεί οι συντελεστές των τελών που αφορούν στο ∆ήµο.  

Επειδή δεν είναι δυνατός ο εξ αρχής καθορισµός των συντελεστών αυτών θα πρέπει να ισχύσουν 
αυτοί που ίσχυαν στους πρώην ∆ήµους Αταλάντης, ∆αφνουσίων, Μαλεσίνας και Οπουντίων χωρίς καµία 
αναπροσαρµογή. 

 Προτείνεται δηλαδή η επικαιροποίηση των αποφάσεων για καθορισµό τελών που είχαν επιβληθεί 
από τους πρώην ∆ήµου, που συνθέτουν σήµερα το ∆ήµο Λοκρών.   

Παραθέτουµε τους συντελεστές των ∆ηµοτικών τελών (καθαριότητας & Φωτισµού), ∆ηµοτικού 
Φόρου, ΤΑΠ,  ως έχουν: 

 
 ∆ηµοτικά Τέλη € / τετρ. µέτρο ∆ηµ/κός 

Φόρος 
€ / τµ 

Νεκροταφείο 
(δικαίωµα 
ταφής) € 

Συντ/τ
ης 

ΤΑΠ 

Τέλος χρήσης 
Πεζοδροµίου 

€ / τµ 

Τέλη 
∆ιαφήµισης 

 Οικίες Καταστ
ήµατα 

Βιοµ/ικές 
εγκ/σεις 

     

∆ηµοτική Ενότητα Αταλάντης 
Αταλάντη 1,00 

(20/335
/2007) 

1,90 
(14/263
/2008) 

- 0,10 
(4/27/ 
2007) 

∆ικ. Ταφής 
100,00€ 

Τ.Εκταφής 
100,00€ 

Αγορά τάφου: 
2.500,00€ 

Τ.Χ.Οστεοφ. 
12,00€ 

(14/262/2008) 

0,35 Κεντρική πλατεία 
10,00€/τµ 

Κεντρικά πεζοδρόµ. 
10,00€/τµ 

Πεζοδρόµια οδών 
Για τραπεζ/τα 

5,00€/τµ 
Λοιπά πεζοδρόµια 

1,00€/τµ 
Κατάληψη πεζ.για 

Οικοδ.χρήση 
>10τµ-70,00€/τριµ 
<10τµ-100,00€/τριµ 

Ψυγεία 
100,00€/ετησίως 
Για εγκατ/ση µχν 

150,00€ 
(13/177/2007) 

Εµπορικές 
∆ιαφηµίσεις 

4,40€/τµ 
(7/67γ/1999) 

 

Έξαρχος 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   
Καλαπόδι 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   
Κυπαρίσσι 0,85 1,14 - 0,07 - 0,35   
Κυρτώνη 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   

Μεγαπαλάταν
ος 

0,85 1,14 - 0,04 - 0,35   

Τραγάνα 0,85 1,14 - 0,07 - 0,35   



∆ηµοτική Ενότητα ∆αφνουσίων 
Λιβανάτες 1,10 

(209/20
03) 

1,80 - 0,18 
(253/200

7) 

∆ικ.Ταφής  
50,00€ 

Τέλος µονού 
τάφου   

1.000,00€ 
Τέλος 

διατ.τάφου 
200,00€ 

Τέλος µονού 
τάφου νέου νεκρ 

1.500,00€ 
(20/2009-
181/2009) 

0,30 
(68/19

93) 

Κεντρική πλατεία 
Πεζοδρ.παραλίας 

5,85€/τµ 
Πεζοδρόµια οδών 

1,17€/τµ 
(60/1999) 

Φωτεινές σε 
στέγη 

29,26€/τµ 
Μη φωτεινές 

Σε στέγη 
14,63€/τµ 

Φωτεινές ή µη 
βιτρίνας 

58,52€/τµ 
(243/1995) 

Αρκίτσα 1,10 1,80 - 0.18 Οµοίως 0,25 Πλατείες 
1,17€/τµ 

Πεζοδρόµια παραλιών 
2,93€/τµ 

Κατάληψη πεζ. 
για οικοδ.χρήση 
0,59€/τµ-ηµέρα 

Φωτεινές σε 
στέγη 

29,26€/τµ 
Μη φωτεινές 

Σε στέγη 
14,63€/τµ 

Φωτεινές ή µη 
βιτρίνας 

58,52€/τµ 
(243/1995) 

Γουλέµι - - - -     

∆ηµοτική Ενότητα Μαλεσίνας 
Μαλεσίνα 1,10 

(107/20
08) 

1,52 Χρήση 
αιγιαλού 
1 €/τµ 
7/80/03 

0,07 
(101/200

0) 

0,00€ 0,35 
(196/1
998) 

Πλατείες 
14,00€-έτος 
Πεζοδρόµια 
8,80€-έτος 

Κατάληψη πεζ. 
Για οικοδ.χρήση 

7,00€/τµ 
(26/2007) 

Σε σταθερά ή 
κινητά πλαίσια 
0,36€/τµ εβδοµ 

Φωτεινές σε 
στέγη 

73,36€/τµ-έτος 
Φωτεινές εκτός 

στέγης 
29,34€/τµ-έτος 
Μη φωτεινές σε 

στέγη 
20,54€/τµ-έτος 

93/2000 

Προσκυνάς 0,85 0,85 - 0,07  0,35  Οµοίως 

∆ηµοτική Ενότητα Οπουντίων 
 Τέλος καθαριότητας  στεγασµ     
Μαρτίνο 1,07 

(12/141/20
04) 

1,63 1,12 0,06 
(12/142/

2004) 

0,00€ 0,35 Κεντρικές πλατείες 
2,93€/τµ-έτος 

Υπόλοιπες πλατείες 
1,76€/τµ-έτος 

Πεζοδρόµια κεντρικών 
πλατειών 

2,93€/τµ-έτος 
Υπόλοιπα πεζοδρ. 

1,76€/τµ-έτος 
Κατάληψη πεζ. Για 

οικοδ.χρήση 
0,58€/τµ-ηµέρα 

(3/18/2001) 

0,00€ 

Λάρυµνα 1,,07 1,63 1,12 0,06 0,00€ 0,35  0,00€ 
  Μη 

στεγασµ 
    

Μαρτίνο        - 0,03     

Λάρυµνα        - 0,03     

 
Όσον αφορά τους κανονισµούς και τις αποφάσεις επιβολής τελών ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης,  
Λαϊκών αγορών και τελών καθαριότητας  να επικαιροποιηθούν όπως είχαν επιβληθεί και ίσχυαν  
……………………………………………………………………………………………………………………. 



                               ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ ∆ΙΑΛΟΓΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

Στο σηµείο αυτό ο ∆.Σ. κ. ∆. Σουλτανόπουλος είπε τα εξής:  Βλέπω εδώ για τα 
καταστήµατα κ. πρόεδρε της Αταλάντης υπάρχει µία διαφοροποίηση απ’ όλους τους άλλους τους 
δήµους. ∆εν ξέρω γιατί; Κονοµάνε περισσότερα τα δικά µας καταστήµατα; 1,90 λέει το 
τετραγωνικό για τα καταστήµατα Αταλάντης, για το δήµο Οπουντίων είναι 0,80; Για τον δήµο 
∆αφνουσίων 1,80 για την Μαλεσίνα 1,50. Η διαφοροποίηση προς τι; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το θέµα είναι επικαιροποίηση των αποφάσεων που ισχύουνε… 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Ε.. πάει και προς τα κάτω, δεν πάει προς τα πάνω µόνο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι.. αν ήταν να κάνουµε αναπροσαρµογή η ∆ΕΗ καταρχάς µας ζητάει 
επειγόντως να της απαντήσουµε διότι πρέπει να τα βεβαιώσει µαζί µε το ΤΑΠ και τον δηµοτικό 
φόρο µαζί µε τους λογαριασµούς. Άρα υπάρχει το επείγον να απαντήσουµε εκεί. Αλλά πέραν… 

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Η ∆ΕΗ τα επόµενα χρόνια θα ζητάει πολλά περισσότερα 
αλλά το ζήτηµα είναι τι κάνουµε εµείς  

Στη συνέχεια ο ∆.Σ. κ. ∆. Σουλτανόπουλος δήλωσε ότι καταψηφίζουν τη  συγκεκριµένη 
πρόταση . 

Στο σηµείο αυτό ο ∆.Σ. κ. Γ. Ρούσσης, είπε τα εξής: Εµείς βλέπουµε διαφορετικά την 
λειτουργία των πρώην ΟΤΑ και της τοπικής διοίκησης τώρα. Τα τέλη εφαρµόζονται για υπηρεσίες 
και για λειτουργία.. τις λειτουργικές ανάγκες του δήµου. Βεβαίως επειδή υπήρχαν προβλήµατα 
από ανέκαθεν συνεχώς τα τέλη αυξάνονταν και ο λαός επιβαρύνονταν. Εµείς απαιτούµε 
κατάργηση κάθε τέλους ή φόρου σε υγεία, πρόνοια, παιδεία, αθλητισµό, πολιτισµό, τροφεία σε 
βρεφονηπιακούς σταθµούς, καλλιτεχνι… στην καλλιτεχνική παιδεία, ωδεία κ.λ.π. Γιατί και για το 
ωδείο οι µαθητές πληρώνουν. Ζητάµε να υπάρχει χρηµατοδότηση απ’ τον κρατικό 
προϋπολογισµό για την λειτουργία των υπηρεσιών του δήµου για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές 
ανάγκες. Εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να απαιτηθούν τα παρακρατηθέντα, τα οποία είναι 12 
δισεκατοµµύρια ευρώ, µε βάση τα στοιχεία της ΚΕ∆ΚΕ και αποδίδεται το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ 
τα οποία είναι λεφτά του λαού και αυτό είναι και ένα ζήτηµα διαφθοράς. Λεφτά που έχουν 
παρακρατηθεί από τις διάφορες φορολογίες, το κράτος δεν τα δίνει και οι δήµοι είναι όλοι 
χρεωµένοι. Εµείς ζητάµε την απαλλαγή από φόρους. Βάζουµε το εξής όριο: για τις οικογένειες να 
είναι 40.000 ευρώ και 5.000 για το κάθε παιδί. Θεωρούµε ότι πρέπει να µπει φόρος για να 
µπορέσουν να ανταπεξέλθουν οι δήµοι στο µεγάλο κεφάλαιο 45% και στην εκκλησιαστική 
περιουσία. Πιστεύουµε ότι πρέπει να καταργηθούν ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα 
τιµολόγια ρεύµατος, παιδείας και υγείας. Οι σχολικές επιτροπές πληρώνουν ΦΠΑ. Θεωρούµε ότι 
πρέπει να καταργηθεί ο φόρος του ΤΑΠ και να µπει φόρος στην µεγάλη ακίνητη περιουσία, να 
καταργηθεί ο φόρος ζύθου γιατί επιβαρυνόµαστε τα λαϊκά στρώµατα.. ∆ήµαρχε, εµείς έτσι τα 
βλέπουµε,  Μεταβίβαση ακινήτων στην α’ κατοικία, τα παράβολα για τις άδειες, για τις 
οποιεσδήποτε άδειες οι καταστηµατάρχες καταβάλλουν παράβολα στον δήµο. Θεωρούµε ότι 
πρέπει να καταργηθεί το 0,5 επί των ακαθαρίστων στα µικρά µαγαζιά και στα µικρά ξενοδοχεία. 
Να παραµείνει το τέλος του 5% στα κέντρα πολυτελείας κ.λ.π. εφόσον υπάρχει και στα 
ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων που πάνε η πλουτοκρατία. Τα τέλη καθαριότητας, φωτισµού και 
υδροδότησης να απαλλαχθούν οι ΑΜΕΑ, οι µονογονεϊκές οικογένειες και πολύτεκνες οικογένειες, 
οι άνεργοι και να υπάρχει και µείωση στους υπόλοιπους. Να µειωθούν τα τέλη κοινόχρηστων 
χώρων στα µικροµάγαζα. Να αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας, φωτισµού σε τράπεζες, εµπορικά 
κέντρα, σούπερ µάρκετ, οµίλους και µεγάλα εργοστάσια. Να αυξηθεί το τέλος διαφήµισης, το 
τέλος λατοµείων και µεταλλείων, ο φόρος της ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας σε εµπορικούς και 
βιοµηχανικούς οµίλους. Να διατηρηθούν εισφορές από ιχθυοκαλλιέργειες, πάγια αναλογικά 
µισθώµατα λατοµείων, µεταλλείων κ.λ.π. να παραµείνει το τέλος επιβίβασης οχηµάτων όπως π.χ. 
Αρκίτσα. Βεβαίως υπάρχουν και άλλα. Έχει και τέλη για τα νεκροταφεία… Όχι τα.. λέω γιατί σε 



αυτά όλα ο κόσµος επιβαρύνεται και τα θεωρούµε αµελητέα. Το 0,001 συν το 0,002 εκεί ή εκεί 
όλα επιβαρύνουν την λαϊκή οικογένεια. Εµείς θεωρούµε λοιπόν ότι µε άλλο τρόπο θα πρέπει να 
λειτουργήσει, γιατί πληρώνουµε πάρα πολλούς φόρους γι’ αυτό και διαφωνούµε µε την εισήγηση 
και δεν θα την ψηφίσουµε.  
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 
Τις διατάξεις του αρθ. 65 του Ν 3852/2010 
Τις διατάξεις του αρθ. 10, 13 &17 του Ν 1080/80 
Τις διατάξεις του αρθ. 217 του Π.∆. 410/1995 
Τις διατάξεις του αρθ. 25 του Ν 2539/1997 
Τις διατάξεις του αρθ. 26 του Ν 1828/1989 
Την εγκύκλιο 41/14-6-2007  
 
Α) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Αταλάντης όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 

• Αριθ. 20/335/2007 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 14/263/2008 για επιβολή δηµοτικών τελών καταστηµάτων 
• Αριθ.  4/27/2007 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 14/262/2008 για επιβολή Τελών Νεκροταφείου 
• Αριθ. 13/177/2007 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ. 7/67γ/1999 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ.18/286/1999 για επιβολή ΤΑΠ 
• Αριθ. 11/178/2000 για επιβολή τελών Λαϊκής Αγοράς 
• Αριθ. 16/228/2007 για την ψήφιση του κανονισµού ύδρευσης 
• Αριθ.  12/161/1999 για την επιβολή τελών άρδευσης 
• Αριθ. 9/87/1999 για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων 

Β) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Μαλεσίνας όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 
• Αριθ. 107/2008 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 106/2008 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 205/1998 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ. 5/1999 για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων 
• Αριθ. 38/2000 για επιβολή τέλους σύνδεσης αποχέτευσης 
• Αριθ. 112/2006 για επιβολή τέλους λειτουργίας αποχέτευσης 
• Αριθ. 101/2000 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 26/2007  για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ.  93/2000 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ.  196/1998  για επιβολή ΤΑΠ 
• Αριθ.  7/80/2003  για επιβολή τέλους απλής χρήσης αιγιαλού  

Γ) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου ∆αφνουσίων όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 
• Αριθ. 209/2003 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 211/1997 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ. 251/2007 για την ψήφιση του κανονισµού ύδρευσης , αποχέτευσης 
• Αριθ. 252/2007 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 253/2007 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 20/2009 & 181/2009 για επιβολή Τελών Νεκροταφείου 
• Αριθ. 60/1999 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ. 243/1995 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ. 68/1993   για επιβολή ΤΑΠ 

∆) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Οπουντίων όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 
• Αριθ. 12/141/2004 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 



• Αριθ. 12/142/2004 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 3/18/2001 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων 
• Αριθ. 20/2001 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 5/2002  για την επιβολή τελών άρδευσης 
• Αριθ. 144/1999 για την επιβολή τελών καθαριότητας στην ΑΕΓΜΜ ΛΑΡΚΟ 
• Αριθ.  6/2002  για τον καθορισµό τιµήµατος αποζηµίωσης χρήσης νερού από την ΑΕΓΜΜ ΛΑΡΚΟ 
• Αριθ. 95/2000 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ. 64/1994 & 41/1993  για επιβολή  ΤΑΠ 

  
                                      Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 
 
  Επικαιροποιεί όλες τις προγενέστερες  αποφάσεις των πρώην ∆ήµων  Αταλάντης-Μαλεσίνας- 
∆αφνουσίων και  Οπουντίων, που απαρτίζουν το ∆ήµο Λοκρών ,όπως είχαν ληφθεί και ίσχυαν σχετικά 
µε τον καθορισµό τελών , ως κατωτέρω: 
 
Α) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Αταλάντης όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 

• Αριθ. 20/335/2007 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 14/263/2008 για επιβολή δηµοτικών τελών καταστηµάτων 
• Αριθ.  4/27/2007 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 14/262/2008 για επιβολή Τελών Νεκροταφείου 
• Αριθ. 13/177/2007 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ. 7/67γ/1999 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ.18/286/1999 για επιβολή ΤΑΠ 
• Αριθ. 11/178/2000 για επιβολή τελών Λαϊκής Αγοράς 
• Αριθ. 16/228/2007 για την ψήφιση του κανονισµού ύδρευσης 
• Αριθ.  12/161/1999 για την επιβολή τελών άρδευσης 
• Αριθ. 9/87/1999 για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων 

Β) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Μαλεσίνας όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 
• Αριθ. 107/2008 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 106/2008 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 205/1998 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ. 5/1999 για επιβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστηµάτων 
• Αριθ. 38/2000 για επιβολή τέλους σύνδεσης αποχέτευσης 
• Αριθ. 112/2006 για επιβολή τέλους λειτουργίας αποχέτευσης 
• Αριθ. 101/2000 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 26/2007  για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ.  93/2000 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ.  196/1998  για επιβολή ΤΑΠ 
• Αριθ.  7/80/2003  για επιβολή τέλους απλής χρήσης αιγιαλού  

Γ) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου ∆αφνουσίων όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 
• Αριθ. 209/2003 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 211/1997 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ. 251/2007 για την ψήφιση του κανονισµού ύδρευσης , αποχέτευσης 
• Αριθ. 252/2007 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 253/2007 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 20/2009 & 181/2009 για επιβολή Τελών Νεκροταφείου 
• Αριθ. 60/1999 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων  
• Αριθ. 243/1995 για επιβολή Τελών ∆ιαφήµισης 
• Αριθ. 68/1993   για επιβολή ΤΑΠ 

∆) Τις αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Οπουντίων όπως είχαν ληφθεί και ισχύουν: 



• Αριθ. 12/141/2004 για επιβολή δηµοτικών τελών οικιών 
• Αριθ. 12/142/2004 για επιβολή ∆ηµοτικού Φόρου 
• Αριθ. 3/18/2001 για επιβολή Τελών χρήσης Πεζοδροµίων 
• Αριθ. 20/2001 για επιβολή τελών ύδρευσης 
• Αριθ. 5/2002  για την επιβολή τελών άρδευσης 
• Αριθ. 144/1999 για την επιβολή τελών καθαριότητας στην ΑΕΓΜΜ ΛΑΡΚΟ 
• Αριθ.  6/2002  για τον καθορισµό τιµήµατος αποζηµίωσης χρήσης νερού από την ΑΕΓΜΜ ΛΑΡΚΟ 
• Αριθ. 95/2000 για επιβολή τελών Λαϊκών Αγορών 
• Αριθ.  64/1994 & 41/1993 για επιβολή  ΤΑΠ 

 
Και τους συντελεστές των ∆ηµοτικών τελών (καθαριότητας & Φωτισµού), ∆ηµοτικού Φόρου, 

ΤΑΠ, Τελών Χρήσης Πεζοδροµίων, Τελών ∆ιαφήµισης, Τελών Νεκροταφείων  ως έχουν: 

 
 ∆ηµοτικά Τέλη € / τετρ. µέτρο ∆ηµ/κός 

Φόρος 
€ / τµ 

Νεκροταφείο 
(δικαίωµα 
ταφής) € 

Συντ/τ
ης 

ΤΑΠ 

Τέλος χρήσης 
Πεζοδροµίου 

€ / τµ 

Τέλη 
∆ιαφήµισης 

 Οικίες Καταστ
ήµατα 

Βιοµ/ικές 
εγκ/σεις 

     

∆ηµοτική Ενότητα Αταλάντης 
Αταλάντη 1,00 

(20/335
/2007) 

1,90 
(14/263
/2008) 

- 0,10 
(4/27/ 
2007) 

∆ικ. Ταφής 
100,00€ 

Τ.Εκταφής 
100,00€ 

Αγορά τάφου: 
2.500,00€ 

Τ.Χ.Οστεοφ. 
12,00€ 

(14/262/2008) 

0,35 Κεντρική πλατεία 
10,00€/τµ 

Κεντρικά πεζοδρόµ. 
10,00€/τµ 

Πεζοδρόµια οδών 
Για τραπεζ/τα 

5,00€/τµ 
Λοιπά πεζοδρόµια 

1,00€/τµ 
Κατάληψη πεζ.για 

Οικοδ.χρήση 
>10τµ-70,00€/τριµ 
<10τµ-100,00€/τριµ 

Ψυγεία 
100,00€/ετησίως 
Για εγκατ/ση µχν 

150,00€ 
(13/177/2007) 

Εµπορικές 
∆ιαφηµίσεις 

4,40€/τµ 
(7/67γ/1999) 

 

Έξαρχος 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   
Καλαπόδι 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   

Κυπαρίσσι 0,85 1,14 - 0,07 - 0,35   
Κυρτώνη 0,85 0,95 - 0,07 - 0,35   
Μεγαπαλάταν
ος 

0,85 1,14 - 0,04 - 0,35   

Τραγάνα 0,85 1,14 - 0,07 - 0,35   

∆ηµοτική Ενότητα ∆αφνουσίων 
Λιβανάτες 1,10 

(209/20
03) 

1,80 - 0,18 
(253/200

7) 

∆ικ.Ταφής  
50,00€ 

Τέλος µονού 
τάφου   

1.000,00€ 
Τέλος 

διατ.τάφου 
200,00€ 

Τέλος µονού 
τάφου νέου νεκρ 

1.500,00€ 
(20/2009-
181/2009) 

0,30 
(68/19

93) 

Κεντρική πλατεία 
Πεζοδρ.παραλίας 

5,85€/τµ 
Πεζοδρόµια οδών 

1,17€/τµ 
(60/1999) 

Φωτεινές σε 
στέγη 

29,26€/τµ 
Μη φωτεινές 

Σε στέγη 
14,63€/τµ 

Φωτεινές ή µη 
βιτρίνας 

58,52€/τµ 
(243/1995) 

Αρκίτσα 1,10 1,80 - 0.18 Οµοίως 0,25 Πλατείες 
1,17€/τµ 

Πεζοδρόµια παραλιών 

Φωτεινές σε 
στέγη 

29,26€/τµ 



2,93€/τµ 
Κατάληψη πεζ. 
για οικοδ.χρήση 
0,59€/τµ-ηµέρα 

Μη φωτεινές 
Σε στέγη 
14,63€/τµ 

Φωτεινές ή µη 
βιτρίνας 

58,52€/τµ 
(243/1995) 

Γουλέµι - - - -     

∆ηµοτική Ενότητα Μαλεσίνας 
Μαλεσίνα 1,10 

(107/20
08) 

1,52 - 0,07 
(101/200

0) 

0,00€ 0,35 
(196/1
998) 

Πλατείες 
14,00€-έτος 
Πεζοδρόµια 
8,80€-έτος 

Κατάληψη πεζ. 
Για οικοδ.χρήση 

7,00€/τµ 
(26/2007) 

Σε σταθερά ή 
κινητά πλαίσια 
0,36€/τµ εβδοµ 

Φωτεινές σε 
στέγη 

73,36€/τµ-έτος 
Φωτεινές εκτός 

στέγης 
29,34€/τµ-έτος 
Μη φωτεινές σε 

στέγη 
20,54€/τµ-έτος 

93/2000 

Προσκυνάς 0,85 0,85 - 0,07  0,35  Οµοίως 

∆ηµοτική Ενότητα Οπουντίων 
 Τέλος καθαριότητας  στεγασµ     

Μαρτίνο 1,07 
(12/141/20

04) 

1,63 1,12 0,06 
(12/142/

2004) 

0,00€ 0,35 Κεντρικές πλατείες 
2,93€/τµ-έτος 

Υπόλοιπες πλατείες 
1,76€/τµ-έτος 

Πεζοδρόµια κεντρικών 
πλατειών 

2,93€/τµ-έτος 
Υπόλοιπα πεζοδρ. 

1,76€/τµ-έτος 
Κατάληψη πεζ. Για 

οικοδ.χρήση 
0,58€/τµ-ηµέρα 

(3/18/2001) 

0,00€ 

Λάρυµνα 1,,07 1,63 1,12 0,06 0,00€ 0,35  0,00€ 
  Μη 

στεγασµ 
    

Μαρτίνο        - 0,03     
Λάρυµνα        - 0,03     

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. ∆. Σουλτανόπουλου και Π. Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου οι οποίοι 
δήλωσαν ότι καταψηφίζουν την ανωτέρω πρόταση και των  
Γ. Ρούσση και Γ. Καραµπά οι οποίοι δεν ψήφισαν την ανωτέρω πρόταση για τους λόγους που 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.  
 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 8/112/2011  
................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 



 
 

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση 
Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί 

 
 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Ν.Λιόλιος  Α.Ζαΐµης  Κ.Τσέρτος, Ι.Μπονόβας, Α.Παπακωνσταντίνου 
  Γ.Γουρνάς, Β.Καρατράντος, Σ.Γκριτζάπης 
  Η.Κολοµτσάς, Γ.Βλαχάβας, ∆.Τσοχαντάρης 
  Γ.∆ουµπιώτης, Χ.Μπώκος, Αλ.Β.Κούρος 
  Μ.Περλεπές, Αρ.Κ.Κούρoς, Κ.Πάσσας 
  Κ.Σούλιας, Κ.Αγγελούσης, Γ.Παπαµάρκου 
  Ι.Παπαγεωργίου, Μ.Γεωργοπούλου, 
                                                                   ∆.Σουλτανόπουλος, Π.Μιχαλοπούλου-Σουλτανοπούλου,  
                                                                        Γ.Ρούσσης,Γ. Καραµπάς  
  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ 
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