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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ.19/2019 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθµ. Απόφασης: 239/2019
Περί έγκρισης αναπροσαρµογής των τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος
2020
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Αναστασιάδης Φίλιππος

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γάκης Κωνσταντίνος

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του ∆ήµου) και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 28η
Αυγούστου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 συνήλθαν σε δηµόσια Τακτική συνεδρίαση τα
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Παγγαίου, ύστερα από την 14444/23-08-2019
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87Α΄ /07.06.2010) – «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Από τα (33) τριάντα τρία µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν τα
τριάντα τρία (33) και παραβρέθηκαν οι κατωτέρω είκοσι δύο (22), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Μπόνος Θεόδωρος
3. Γκέντσογλου Χρήστος
5. Τσάκαλος Κωνσταντίνος
7. Παπαευθυµίου Στέργιος
9. Τραγαντζόπουλος Πέτρος
11. Μπενή Ελένη
13. Κορωνιός Κοσµάς
15. Καλλινικίδης Ανδρέας
17. Μαλακόζης Βαρσάµης
19. Νέζας Αθανάσιος
21. Κωστούδη Σαββάτω
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Στάµος Γεώργιος
3. Αµπατζιά Όλγα
5. Κουτούλας ∆ηµήτριος
7. ∆ηµητρακούδης Βασίλειος
9. Καλένης Πέτρος
11. Βερβερίδης Γρηγόριος

2.
4.
6.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.
22.

Γρηγοριάδης Παρασκευάς
Θωµάς Γεώργιος
∆ηµητρακούδη Αποστολία
Γάκης Κωνσταντίνος
Μποσµπότης Χρήστος
Μισσιριάν Γρηγόριος
Μεταξάς Αναστάσιος
Πριονίδης Χρήστος
Πετρόπουλος Κωνσταντίνος
Στάµος Κωνσταντίνος
Ορφανίδης Αναστάσιος

2.
4.
6.
8.
10.

Φιλινκαρίδης Ηρακλής
Καρανταγλής Γεώργιος
Παπαδόπουλος Χαρίτων
Στυλιανού Γεώργιος
Παπανικολάου-Μυλωνοπούλου Κρυσταλλία

Προσκλήθηκαν µε δικαίωµα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Παγγαίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –
Πρόγραµµα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέµατα που αφορούσαν τις
∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες.

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1.

Σκλαρής Απόστολος

2.

Ρηνώτας Γεώργιος

3.

Μποζούδης Ευάγγελος

4.

Ματσάγγος Κωνσταντίνος

5.

Μπεκιάρης Θεόδωρος

Πρόεδρος
Συµβουλίου
Νικήσιανης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Οφρυνίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Μεσορόπης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Ελευθερούπολης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Παλαιοχωρίου

Τοπικής

Κοινότητας

Τοπικής

Κοινότητας

Τοπικής

Κοινότητας

∆ηµ.

Κοινότητας

Τοπικής

Κοινότητας
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6.

Κρητικός Σωτήριος

7.

Σπινθηρόπουλος Χαράλαµπος

8.

Κανταζίδης Ευφραίµ

9.

Αζλής Αθανάσιος

10.

Ζαµπούνης Μιχαήλ

11.

Ιγνατιάδης Στυλιανός

12.

Τράικος ∆ηµήτριος

13.

Βερούκας ∆ηµήτριος

14.

Τάταρης Αναστάσιος

15.
16.

Πεταλάς Πέτρος
Τζελεπάκης ∆ηµήτριος

17.

Πολίτης Αριστείδης

18.

Κλουφά-Ανδρέογλου Αµαλία

19.

Ζουµπλιός Γεράσιµος

20.

Τρυγώνης Κωσταντίνος

21.

Υφαντίδης Στέφανος

22.

Κουφουδάκης ∆ηµήτριος

23.

Παπαδόπουλος Σταύρος

24.

∆εληχορµούζης Νικόλαος

25.

Τσάκας Αθανάσιος

26.
27.

Παπάζογλου Ευστράτιος
Εµενίδης Λάζαρος

28.
29.
30.

Καλπακίδης Γεώργιος
Πατέρας Εµµανουήλ
Μπαλάκης Άγγελος

Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Σιδηροχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ελαιοχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ορφανίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ακροποτάµου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ελευθερών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Κοκκινοχώµατος
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Ποδοχωρίου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Κάριανης
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Αντιφιλίππων
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Ν.
Ηρακλίτσας
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Αµισιανών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Μουσθένης
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Νέας
Περάµου
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Γαληψού
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Γεωργιανής
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Χρυσοκάστρου
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αγίου
Ανδρέα
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
∆ωµατίων
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Μελισσοκοµείου
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Αυλής
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Πλατανοτόπου
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Φωλεάς
Πρόεδρος Συµβουλίου Τοπικής Κοινότητας Κηπιών
Πρόεδρος
Συµβουλίου
Τοπικής
Κοινότητας
Μυρτοφύτου

Ο ∆ήµαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα. Αθανασιάδου Μαρίνα, ∆ηµοτική Υπάλληλος, που ασκεί
καθήκοντα Ειδικού Γραµµατέα του Συµβουλίου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:18 ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 8ο θέµα της ηµερήσιας διατάξεως, το οποίο χαρακτηρίστηκε
κατεπείγον µε την αριθ. 229/2019 απόφαση, έθεσε υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:
- την αριθµ. 604/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου (όσον αφορά τις
παραγράφους από 3 έως και 8) «Περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισµού, καθορισµού
δοτέου, στην ∆ΕΗ, ενιαίου συντελεστή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού από
1.01.2012 και εφεξής»,
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- την αριθµ. 488/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου «Τροποποίηση της αριθµ.
604/2011 απόφασης (Περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισµού, καθορισµού δοτέου,
στην ∆ΕΗ, ενιαίου συντελεστή του ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού από
1.01.2012 και εφεξής) του ∆ηµοτικού Συµβουλίου»,
-τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ζ΄ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η
Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και
εισφορών,
- την αριθµ. 173/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Παγγαίου, µε την οποία
εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο τη λήψη απόφασης περί αναπροσαρµογής των τελών
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 και έχει ως εξής:

« O Πρόεδρος εισηγούµενος το 2o θέµα της ηµερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη των µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής:
-τις διατάξεις της παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε τις οποίες η Οικονοµική Επιτροπή
εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
--την αριθµ. 12824/24.07.2019 εισήγηση της Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου Παγγαίου, κ. Βασιλικής Ζαχοπούλου, για την λήψη απόφασης αναπροσαρµογής των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020, η οποία αναφέρει τα εξής :
΄΄ Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72, του Ν3852/2010 «1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του ∆ήµου. Ειδικότερα, έχει τις
ακόλουθες αρµοδιότητες ……ζ) εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την επιβολή τελών,
δικαιωµάτων και εισφορών.»
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 185 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α΄): «Μεταρρύθµιση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας – Ενίσχυση της
συµµετοχής – Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α .(Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») – Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των
ΦΟ∆ΣΑ- Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότητα, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων
σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.» αντικαθίσταται η παρ.1και 4 του άρθρου 1 του Ν.25/1975 ως
εξής:
«Άρθρο 185
Έννοια, περιεχόµενο και τρόπος καθορισµού ανταποδοτικών τελών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α' 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής
περιφέρειας των δήµων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των
υπηρεσιών της αποκοµιδής και διαχείρισης των απορριµµάτων, του ηλεκτροφωτισµού των οδών, των πλατειών και του συνόλου
των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόµενης από τους δήµους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι
συναφής µε αυτές. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσµευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει
από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος
ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και
πλήρη αιτιολογία του καθορισµού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
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
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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.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και τον
εγκεκριµένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων µελών
του δηµοτικού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.».
2. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε
γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε
ακινήτου ως εξής:
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
∆εύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθµίσεις των
γενικών συντελεστών, για συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της
επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειµενικών χαρακτηριστικών
τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισµό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαµβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων,
όπως εµβαδό, στεγασµένο ή µη, χρόνος χρήσης, ο βαθµός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόµενες από τον οικείο
δήµο
ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή
της κατοικίας.».

Η Οικονοµική υπηρεσία έχοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω καθώς και την αριθµ. 539/2017 απόφαση του
ΣτΕ (τµήµα Β’) σύµφωνα µε την οποία η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τον καθορισµό
των κατά κατηγορίες υπoχρέων, συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισµού, πρέπει,
εν όψει του ανταποδοτικού χαρακτήρα τούτου, να αποβλέπει στην πραγµατοποίηση εσόδων κατά βάση
αναλόγων προς τα προβλεπόµενα αντίστοιχα έξοδα, όπως τα δύο αυτά κονδύλια (έσοδα- έξοδα) της
υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισµό του οικείου δήµου, ο
δε προσδιορισµός των κονδυλίων αυτών πρέπει να ερείδεται σε συγκεκριµένα ακριβή, εν όψει
επικαίρων διαπιστώσεων, στοιχεία, ώστε τα προβλεπόµενα έσοδα να ανταποκρίνονται µε την
µεγαλύτερη δυνατή προσέγγιση στις κρατούσες πραγµατικές συνθήκες αναφορικά µε το εµβαδόν και τις
χρήσεις των εξυπηρετουµένων ακινήτων και τις αναγκαίες, για την οργάνωση και λειτουργία των
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, δαπάνες κατά το έτος στο οποίο αφορά η απόφαση αυτή. Ως
εκ της κατά τα ανωτέρω επιβαλλοµένης αναλογικής σχέσεως µεταξύ των προβλεποµένων στον
προϋπολογισµό κάθε δήµου κονδυλίων εξόδων και εσόδων των δηµοτικών υπηρεσιών καθαριότητας
και φωτισµού, η διάταξη του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 25/1975, πρέπει να ερµηνευθεί, σε συµφωνία µε
την ισχύουσα δηµοτική νοµοθεσία, κατά την οποία οι προϋπολογισµοί των δήµων συντάσσονται κατ’
έτος για το επόµενο έτος, ότι επιβάλλει ήδη την κατ’ έτος λήψη αποφάσεως για τους
συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύσουν το επόµενο έτος, ώστε η
σχετική απόφαση να ερείδεται και να ανταποκρίνεται σε επικαιροποιηµένα στοιχεία του
προϋπολογισµού του οικείου δήµου για το συγκεκριµένο έτος. Ο καθορισµός άλλωστε των επί µέρους,
κατά κατηγορία υπόχρεων, συντελεστών του τέλους δεν µπορεί, εν όψει των αρχών της διαφάνειας της
δράσεως της ∆ιοικήσεως και της ασφαλείας του δικαίου, να συναχθεί σιωπηρώς από τα προβλεπόµενα
στους οικείους προϋπολογισµούς των δήµων για τις δηµοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και
φωτισµού ποσά εσόδων, όταν στους σχετικούς κωδικούς δεν περιλαµβάνονται και οι υπολογισµοί
βάσει των οποίων προκύπτουν τα αντίστοιχα κονδύλια. Η χρήση, συνεπώς, της παρεχοµένης
εξουσιοδοτήσεως για τον καθορισµό των εφαρµοστέων το επόµενο έτος συντελεστών του τέλους είναι
υποχρεωτική κατ’ έτος, συνιστώσα οφειλοµένη νόµιµη ενέργεια και η παράλειψη εκδόσεως σχετικής
αποφάσεως εναρµονισµένης µε τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισµό του έτους, στο οποίο αφορούν
οι συντελεστές, εντός ευλόγου χρόνου αφ’ ότου έπρεπε να εκδοθεί (Οκτώβριος κάθε έτους) και
πάντως προ του χρόνου από του οποίου πρέπει να ισχύσει (1η Ιανουαρίου του εποµένου έτους),
συνιστά παράλειψη οφειλοµένης νόµιµης ενέργειας και προκειµένου να προβείται σε
αναπροσαρµογή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού σας παραθέτουµε πίνακα µε
ανάλυση των δαπανών της υπηρεσίας 20 απολογιστικά 2018 , προϋπολογιστικά για το 2019
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(όπως έχουν διαµορφωθεί µέχρι σήµερα) και για το έτος 2020.

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

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ
2018

Π/Υ 2019

Π/Υ 2020

509.155,94

510.000,00

1.600.000,00

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

19.944,86

20.000,00

85.000,00

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

35.290,97

36.000,00

36.000,00

910,80

2.000,00

Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΑΔΚΥ- ΤΕΑΔΥ

17.227,09

18.000,00

Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπέρ ΤΥΔΚΥ - ΟΠΑΔ

66.137,96

33.498,14

Εργοδοτική εισφορά μόνιμου προσωπικού υπέρ ΙΚΑ

10.755,81

15.000,00

Εργοδ. συνταξιοδ. Εισφορά τακτικών υπαλλήλων

2.000,00
64.000,00
100.000,00
53.000,00
153.000,00

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

27.993,09

43.000,00

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση
αορίστου χρόνου υπέρ ΙΚΑ
Προμήθεια γάλακτος

9.350,82

9.500,00

4.000,00

4.000,00

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

8.665,66

15.000,00

1.066.422,06

850.000,00

4.646,50

5.760,00

0,00

10.000,00

850.000,00
5.760,00
20.000,00

785.958,53

941.205,23

0,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

14.880,00

15.000,00

15.000,00

14.880,00

15.000,00

15.000,00

3.958,20

15.000,00

7.220,00

10.000,00

15.000,00
10.000,00

0,00

1.000,00

24.652,83

47.166,19

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών,
πλατειών και κοινοχρήστων χώρων
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριμμάτων
Αποκομιδή απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων
Ορφανού, Ελευθερών και Πιερέων Δήμου Παγγαίου
Ενέργειες Διαχ/σης Απορ/των Δ. Παγγαίου στα
πλαίσια εφαρμογής του Περφ/κού Σχεδίου Διαχ/σης
Απορ/των Α.Μ.Θ – (τέλη κυκλοφορίας)
Καθαρισμός αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε Ελευθερών
με μηχανοκίνητα μέσα
Καθαρισμός αιγιαλού και παραλίας Δ.Ε Ορφανού με
μηχανοκίνητα μέσα
Υπηρεσία παρακολούθησης και ελέγχου στοιχείων
ηλεκτροφωτισμού Δ. Παγγαίου
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων
Προμήθεια ειδών παντοπωλείου
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων
και μηχανημάτων
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων –
μηχανημάτων
Ανταλλακτικά κάδων απορριμμάτων
Προμήθεια αλατιού
Προμήθεια αξεσουάρ αυτοκινήτων

9.500,00
26.000,00
40.000,00

104.184,63

201.366,95

80.119,83

108.481,00

1.000,00
50.000,00
202.884,02
108.481,00

41.896,24

59.352,00

35.000,00

24.107,42

51.285,88

13.218,40

15.000,00

4.408,17

15.000,00

0,00

2.000,00

25.000,00
15.000,00
15.000,00
2.000,00
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Ετήσια εισφορά στην Δ.Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ ως Περιφερειακό
Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(Π.Φο.Δι.Σ.Α) της ΠΑΜΘ για το έτος 2019
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Προμήθεια βραχίονων φωτιστικών τύπου ΔΕΗ
Μετατοπίσεις δικτύων ΦΟΠ (ΟΚΩ)
ΣΥΝΟΛΑ

182.790,86

792.948,00

24.213,72

24.800,00

0,00

1.500,00

28.742,85

30.000,00

3.136.933,24

3.919.063,39

1.126.964,50
24.800,00
1.500,00
30.000,00
4.738.089,52

Σηµείωση: Στον Κωδικό «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά
επιδόματα)» στον ανωτέρω πίνακα και στη στήλη Π/Υ 2020 προϋπολογίζεται η δαπάνη για την καταβολή μισθοδοσιών
του εργατοτεχνικού προσωπικού - πέραν του ήδη υπηρετούντος – της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για την οποία
ελήφθη η Α.Ο.Ε 305/2017.
Στην απόφαση αυτή υπάρχει η δέσμευση για εξασφάλιση των πιστώσεων για την κάλυψη των ετήσιων αποδοχών του
προσωπικού στα επόμενα έτη.

Για τον υπολογισµό των ανταποδοτικών εσόδων έτους 2020 λαµβάνεται υπόψη, το σύνολο των
τετραγωνικών µέτρων που αναφέρονται στο αρχείο ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, ανά συντελεστή
χρέωσης (Οικιακής ή Γενικής)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ
ΧΡΗΣΗ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ
371.097
1,35
500.980,95
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
133.232
1,80
239.817,60
ΟΙΚΙΑΚΗ
634.384
1,35
856.418,40
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
115.812
2,00
231.624,00
ΟΙΚΙΑΚΗ
534.013
1,35
720.917,55
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
52.119
2,20
114.661,80
ΟΙΚΙΑΚΗ
206.660
1,35
278.991,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
33.663
1,50
50.494,50
ΟΙΚΙΑΚΗ
193.086
1,35
260.666,10
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
27.058
1,50
40.587,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
3.295.158,90

Το ανωτέρω ποσό, προβλέπεται ότι θα εισπραχθεί, είτε µέσω των µετρητών της ∆ΕΗ, είτε οίκοθεν
από το Τµήµα Εσόδων σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές , κατά κατηγορία συντελεστών τελών .
Πρόταση Υπηρεσίας
Ο υπολογισµός των εσόδων του ανωτέρω πίνακα έγινε µε βάσει τις Αποφάσεις ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
• Α∆Σ 604/2011 «Περί επιβολής τέλους καθαριότητας και φωτισµού, καθορισµού δοτέου στη
∆ΕΗ , ενιαίου συντελεστή του αναταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού από
01.01.2012 και εφεξής (Α∆Α: 457ΚΩΞΨ-79∆)»
• Α∆Σ 488/2016 «Τροποποίηση της αριθµ. 604/2011 απόφασης περί επιβολής τέλους
καθαριότητας και φωτισµού, καθορισµού δοτέου στη ∆ΕΗ , ενιαίου συντελεστή του
αναταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού από 01.01.2012 και εφεξής (Α∆Α:
6ΒΡΜΩΞΨ-ΙΕΝ)».
Σύµφωνα όµως µε την ανάλυση των δαπανών για τον προϋπολογισµό του έτους 2020 προκύπτει
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διαφορά αρνητική υπέρ των εξόδων και ως εκ τούτου θα πρέπει να επανεξεταστεί η τιµολογιακή
πολιτική στην υπηρεσία καθαριότητας και η απόφαση που θα ληφθεί από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
να ισχύσει από 01/01/2020 και εφεξής.
Η απόφαση του συµβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να
εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. ∆εν είναι
απαραίτητο ωστόσο, για τη νοµιµότητα της απόφασης, να ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα µε τα
έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει µεταξύ τους µια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά
υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων (ΣΤΕ 981/92 ∆ι∆ικ
1993 σελ.1082, ΣΤΕ2623/852623/85 ΝοΒ 1988 σελ.197).
Με το µε αριθµ. πρωτ. 3995/17-2-2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται µεταξύ των
άλλων ότι «η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών δεν τελεί υπό τη έννοια της ακριβούς
αντιστοίχισης εσόδων - εξόδων αυτών». ∆εδοµένου, ότι στην ισχύουσα νοµοθεσία αλλά και τη σχετική
νοµολογία δεν προσδιορίζεται συγκεκριµένο ποσοστό απόκλισης, εντός του οποίου οι ανταποδοτικές
υπηρεσίες θεωρούνται ισοσκελισµένες, η παραδοχή µιας επιτρεπτής απόκλισης εναποτίθεται στην
κρίση της αρµόδιας για την εποπτεία Αρχής του δήµου. Κ ατά τη ν άποψη του Υπουργείου
Εσωτερικών ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλιση ς θα µπορούσε να είναι µέχρι ύψους
δέκα τοις εκατό (10% ) του Προϋπολογισµού τη ς σχετικής ανταποδοτική ς Υπηρεσίας . Το
ανωτέρω ποσοστό µπορεί να θεωρηθεί ασφαλές , δεδοµένου ότι αποτελεί το ανώτατο
επιτρεπτό όριο των αποκλίσεων εσόδων - δαπανών στους Προϋπολογισµούς των ∆ήµων και
των δηµοτικών ΝΠ∆∆ κατά τι ς διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 174 του Ν . 4270/14 .

Ο µη προσδιορισµός του τέλους στο προσήκον ύψος, έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες,
συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των µελών του συµβουλίου την εφαρµογή των
διατάξεων των άρθρων 142 και 143 του ∆ΚΚ (άρ.17 του Ν.1080/80).
Πρόταση διαµόρφωσης συντελεστών
Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/2018 καθορίζονται οι συντελεστές του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται
ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
∆εύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής
δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς
συντελεστές, ως διαβαθµίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων, υπό
την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της
γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισµό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαµβάνονται υπόψη οι
ιδιότητες των ακινήτων, όπως εµβαδό, στεγασµένο ή µη, χρόνος χρήσης, ο βαθµός κατά τον οποίο τα
ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόµενες από τον οικείο δήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την
ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί πέραν του
δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας.
Πρόταση της υπηρεσίας είναι να δηµιουργηθούν οι τρεις γενικοί συντελεστές ως ορίζονται στην
παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 4555/2018 µε τη διευκρίνιση ότι στο δεύτερο συντελεστή : ακίνητα
που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς η
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χρέωση θα είναι το 50% του πρώτου συντελεστή δηλαδή 1,00€ / τ.µ σε όλες τις δηµοτικές
ενότητες.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΧΡΗΣΗ
ΤΕΤΡ.ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛ. ΕΣΟΔΑ
ΟΙΚΙΑΚΗ
371.097
2,00
742.194,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
133.232
2,50
333.080,00
ΟΙΚΙΑΚΗ
634.384
2,00 1.268.768,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
115.812
2,50
289.530,00
ΟΙΚΙΑΚΗ
534.013
2,00 1.068.026,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
52.119
2,50
130.297,50
ΟΙΚΙΑΚΗ
206.660
2,00
413.320,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
33.663
2,50
84.157,50
ΟΙΚΙΑΚΗ
193.086
2,00
386.172,00
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
27.058
2,50
67.645,00
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
4.783.190,00

•

Σηµείωση: Στον πίνακα «ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020 ΒΑΣΕΙ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ» δεν συμπεριλαμβάνεται έσοδο από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού που αφορά ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς
και φιλανθρωπικούς σκοπούς, διότι δεν είναι γνωστά στην υπηρεσία τα τ.μ που αφορούν αυτή τη
χρήση κάτι το οποίο θα προκύψει σε βάθος χρόνου μετά από αιτήσεις – δηλώσεις των ιδιοκτητών
των ακινήτων που τα χρησιμοποιούν για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς
σκοπούς.

Κατά τα λοιπά ισχύει η Α∆Σ 604/2011 (όσον αφορά τις παραγράφους από 3 έως και 8) και η Α∆Σ
488/2016.
Εποµένως απαιτείται η Οικονοµική Επιτροπή να γνωµοδοτήσει επί της πρότασης της Οικονοµικής
Υπηρεσίας και στην συνέχεια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει επί της γνωµοδοτήσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής. ΄΄
ΠΡΟΪΙΣΤΑΜΕΝΗ ∆/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΕ1/Α΄

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά, σύµφωνα µε την ανωτέρω
εισήγηση.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη της την αριθµ. 12824/2019 εισήγηση
της Προϊσταµένης της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ΄ του
Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγούνται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των τελών Καθαριότητας και
Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 και εφεξής, ως εξής:
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ

ΧΡΗΣΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΟΙΚΙΑΚΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΣΥΝΤΕΛ.
2,00
2,50
2,00
2,50
2,00
2,50
2,00
2,50
2,00
2,50

Σηµείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δεν αφορά ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, διότι δεν είναι γνωστά στην υπηρεσία τα τ.µ που
αφορούν αυτή τη χρήση κάτι το οποίο θα προκύψει σε βάθος χρόνου µετά από αιτήσεις – δηλώσεις των
ιδιοκτητών των ακινήτων που τα χρησιµοποιούν για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθµ. 604/2011 (όσον αφορά τις παραγράφους από 3 έως και 8) και
488/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η απόφαση πήρε αριθµό 173/2019»
-----------------------------------------------------------Στην συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση.
Ο δηµοτικός σύµβουλος της µείζονος µειοψηφίας κ. Κωνσταντίνος Πετρόπουλος ανέφερε πως επί της
ουσίας η αναπροσαρµογή γίνεται για να καλυφθεί η µισθοδοσία των προσληφθέντων µε την 3Κ/2018
προκήρυξη και της εισφοράς στην ∆ΙΑΑΑΜΑΘ. Καλύτερα θα ήταν το νέο δηµοτικό συµβούλιο να το
ψηφίσει και να αναλάβει την ευθύνη.

Ο επικεφαλής της Β’ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Θεόδωρος Μπόνος ανέφερε ότι δεν πρόκειται να
συναινέσει και να ψηφίσει διότι δεν είναι σωστό να αποφασίσει το απερχόµενο δηµοτικό
συµβούλιο. Το θέµα µε την 3Κ/2018 προκήρυξη ξεκίνησε λόγω της έλλειψης προσωπικού στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες του δήµου. Η κυβέρνηση συναισθανόµενη αυτή την ανάγκη προκήρυξε
διαγωνισµό µε βάση τις ανάγκες του κάθε δήµου. Ως παράταξη ψήφισαν το αρχικό αίτηµα για
πρόσληψη προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες µε την προοπτική ότι υπάρχει επαρκής
πίστωση για να καλυφθεί η µισθοδοσία τους και σύµφωνα µε την εισήγηση της διοίκησης. Στην
συµπληρωµατική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την πρόσληψη 89 ατόµων στις
ανταποδοτικές υπηρεσίες δεν ψήφισαν διότι ήταν απόντες. Στην συνέχεια δήλωσε ότι δεν ψηφίζει
την αναπροσαρµογή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020.
Ο δηµοτικός σύµβουλος της Β’ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Αναστάσιος Ορφανίδης ανέφερε ότι
εφόσον ο ∆ήµαρχος διατεινόταν ότι µείωσε το κόστος της καθαριότητας έπρεπε να µειώσει τα τέλη
καθώς και όταν ήρθε η πρόταση για την πρόσληψη του προσωπικού έπρεπε να ενηµερώσει ο
∆ήµαρχος ότι θα αυξηθούν τα τέλη. Στην συνέχεια δήλωσε ότι ψηφίζει υπέρ διότι βλέπει την
σοβαρή και µεγάλη αδυναµία που έχει η διοίκηση.
Ακολούθως τον λόγο έλαβε ο ∆ήµαρχος ο οποίος ανέφερε ότι το δηµοτικό συµβούλιο ακολουθεί
τις προγενέστερες αποφάσεις που ελήφθησαν από αυτό όπως η αποκοµιδή των απορριµµάτων µε
τον εργολάβο ως ορθολογική προσέγγιση της υπηρεσίας, η πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικών
υπηρεσιών µε την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ. Αναγκάστηκε ο ∆ήµος να προτείνει την
πρόσληψη 88 ατόµων διότι δεν είχε ξεκαθαριστεί εάν θα µπορούσε, σε περιόδους αιχµής, να
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συνεχίσει η αποκοµιδή των απορριµµάτων µε τον εργολάβο ως πιο συµφέρουσα οικονοµικά
επιλογή. Για την κάλυψη των µισθοδοσιών του εργατοτεχνικού προσωπικού - πέραν του ήδη
υπηρετούντος – της 3Κ/2018 προκήρυξης του ΑΣΕΠ απαιτείται η λήψη απόφασης για την
αναπροσαρµογή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020. Το δηµοτικό
συµβούλιο είναι υποχρεωµένο να αποφασίσει εν θέµατι προκειµένου να καταρτιστεί και να
ψηφιστεί ο προϋπολογισµός του ∆ήµου Παγγαίου οικονοµικού έτους 2020. Ο ∆ήµος Παγγαίου σε
επίπεδο περιφέρειας είχε τα χαµηλότερα τέλη.
Κατόπιν ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα να αποφασίσει σχετικά, σύµφωνα µε τα ανωτέρω.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη του:
1. τις αριθµ. 604/2011 και 488/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου,
2. την αριθµ. 173/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,
3. τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010,
4. τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ του Ν.3852/2010,
µετά από διαλογική συζήτηση, µειοψηφούντος του επικεφαλής
Β’ ελάσσονος µειοψηφίας κ.
Θεόδωρου Μπόνου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Την αναπροσαρµογή των τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 και εφεξής,
ως εξής:
ΧΡΗΣΗ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΦΑΝΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ

ΣΥΝΤΕΛ.

ΟΙΚΙΑΚΗ

2,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

2,50

ΟΙΚΙΑΚΗ

2,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

2,50

ΟΙΚΙΑΚΗ

2,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

2,50

ΟΙΚΙΑΚΗ

2,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

2,50

ΟΙΚΙΑΚΗ

2,00

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

2,50

Σηµείωση: Ο ανωτέρω πίνακας δεν αφορά ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, διότι δεν είναι γνωστά στην υπηρεσία τα τ.µ που
αφορούν αυτή τη χρήση κάτι το οποίο θα προκύψει σε βάθος χρόνου µετά από αιτήσεις –
δηλώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων που τα χρησιµοποιούν για κοινωφελείς, µη
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αριθµ. 604/2011 (όσον αφορά τις παραγράφους από 3 έως και 8) και
488/2016 αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου.

Μειοψήφησε ο επικεφαλής της Β’ ελάσσονος µειοψηφίας κ. Θεόδωρος Μπόνος για τους λόγους
που αναφέρονται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό: 239/2019
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γάκης Κωνσταντίνος
Αναστασιάδης Φίλιππος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ελευθερούπολη 16 Σεπτεµβρίου 2019
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
Γάκης Κωνσταντίνος

