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         ΕΛΛΗ Ν Ι ΚΗ ΔΗ ΜΟ ΚΡΑ ΤΙ Α  

         Ν ΟΜΟ Σ ΑΤΤ Ι ΚΗ Σ   

         ΔΗ ΜΟ Σ Ω ΡΩ ΠΟ Υ  

 

 

                                     

                                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

   Από το αριθμ.16/31-08-2016 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

 

                                                  Αριθμός Απόφασης  228/2016 

 

 

  Θέμα: «Αναπροσαρμογή ή μη των ισχυόντων τελών  καθαριότητας και φωτισμού από 

01/01/2017 και στο εξής» 

                               

                        

 Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας 

Μαρκοπούλου  Ωρωπού, σήμερα στις τριάντα μία   (31) Αυγούστου 2016, ημέρα Τετάρτη και 

ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ωρωπού, 

ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 17144/26-08-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέργιου Γκικάκη, που επιδόθηκε την ίδια μέρα σε κάθε ένα 

Δημοτικό Σύμβουλο και στον Δήμαρχο και δημοσιεύθηκε  σύμφωνα με τις διατάξεις  του 

άρθρου 67  του Ν.3852/10. 

  Μετά τη διαπίστωση ότι είναι παρών ο Δήμαρχος κ. Θωμάς Ρούσσης και ότι υπάρχει η 

νόμιμη   απαρτία του Δημοτικού Συμβουλίου αφού επί συνόλου σαράντα ενός (41) 

Δημοτικών Συμβούλων είναι παρόντες είκοσι έξι (26) κατά τη σειρά της ανακηρύξεώς τους, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 866/14 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1- Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Γαζβινιάν Ανδρέας, 

4-Δέδες Κωνσταντίνος,5-Δάβρης Γεώργιος ,6-Κιούσης Κωνσταντίνος, 7- Θεοδώρου Ανδρέας 

8-Τόλιας Μιχαήλ, 9- Καυκόπουλος Σπυρίδων, 10-Βάθης Ιωάννης,11- Μαντάς Νικόλαος, 

  12- Τζεβελέκος Νικόλαος,13- Πούλος Γεώργιος,14-Γκικάκης Στέργιος,15-Σωτήρχου-Τοτόμη  

  Δήμητρα,16- Σιδέρης Γεώργιος, 17- Πάντος Γεώργιος,18- Μπρεάνου - Καστελλάνου- 

  Μαγδαληνή,19-Σιδέρης Χρήστος,20- Σταύρου Ιωάννης, 21- Τσεκρεζής Χρήστος, 22- Πέππας 

  Παναγιώτης,23- Λέκκας Ανδρέας , 24- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 25-Χασιώτης Παναγιώτης, 

  26- Χασιώτης Μιχαήλ.                     

ΑΠΟΝΤΕΣ:1-Δάβρης Στέφανος,2- Μαραβέλια Σαρκίρη Αναστασία,3- Μαντάς Γεώργιος, 

 4- Αλεξανδράτου Ανδριανή- Ιωάννα, 5- Παρδάλης Δημήτριος , 6- Οικονομάκος Ιωάννης, 

 7- Σωτήρχος Δημήτριος ,8- Πάντος  Ευάγγελος,9- Γιασημάκης Γεώργιος,10- Αρμυριώτης 

 Γεώργιος,11- Χατζηιωάννου   Άγγελος, 12- Δέδες Πέτρος,13-  Παπαγιάννης Γεώργιος,  

 14-Ράπτης Σπυρίδων,15- Δημητρίου Επαμεινώνδας, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και  νόμιμα  

 κλήθηκαν δε  προσήλθαν. 

  Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1-Φαφούτης Ιωάννης (Σκάλας Ωρωπού), 

  2-Ρόδης Λάμπρος(Ωρωπού),3-Βασιλάκος Σπυρίδων(Πολυδενδρίου),4-Λιθαδιώτης Γεώργιος  

  (Χαλκουτσίου)5-Οι Τοπικοί Σύμβουλοι Μαρκοπούλου κ.κ Αρμυριώτης Δημήτριος και   

 Τσάκωνας Γεώργιος. 

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Ο κ. Μιχάλης Χασιώτης αποχώρησε κατά τη  

συζήτηση του 1
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης. 

  Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση  

  των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.  
         Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 3

ο
 θέμα της ημερησίας  
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 διάταξης  και έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την υπ΄αριθμ.229/2016 απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής  με την οποία εισηγείται  στο Δημοτικό Συμβούλιο  τη   μη αναπροσαρμογή των τελών 

καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2017, σύμφωνα με το παρακάτω σκεπτικό: 

Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/75, όπως 

τροποποιήθηκαν από τους Ν. 429/76, Ν.1080/80, Ν.1828/89, το Ν.1416/84, το Ν.2130/93. το 

Ν.2307/95, το Ν.2503/97, το Ν.2539/97 & το Ν.3345/2005.Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 1 του Ν.25/75, τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθορίζονται για κάθε 

στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ ή του 

εκάστοτε εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (άρθρ. 43 Ν.3979/2011) και 

ευρίσκονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί τον 

συντελεστή που ορίζει το δημοτικό συμβούλιο.  

Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτήρα, το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου και όχι μόνον από όσους 

επιθυμούν να κάνουν ή κάνουν πράγματι χρήση της σχετικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, έχει γίνει 

δεκτό, ότι η καταβολή του τέλους δεν εξαρτάται από τη χρησιμοποίηση ή μη της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, ούτε από την πλημμελή εξυπηρέτηση ή την εξ ολοκλήρου έλλειψη εξυπηρέτησης ενός 

ή περισσότερων ακινήτων της περιοχής ή από την πλημμελή λειτουργία των υπηρεσιών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ΣτΕ 947/86 Νο Β 1989 σελ.161, ΣτΕ2623-2624/1985 Νο Β 

1988 σελ.197, Τρ  Δ Πρ Πειρ 4047/91 Δι Δικ 1992 σελ. 458)  

Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρ. 9 του Ν.2503/97, όπως αυτές 

αντικαταστάθηκαν από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 «ακίνητα (στεγασμένοι ή μη 

χώροι) που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 

εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ ή του εκάστοτε 

εναλλακτικού προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών 

τελών καθαριότητας, για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται 

χρησιμοποίηση του ακινήτου, επιβάλλεται εις βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που 

αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο 

απαλλαγής.  

Σύμφωνα δε με την παρ. 1 του άρ. 3 του Ν.25/1975 «οι στερούμενοι ηλεκτρικής εγκαταστάσεως 

χώροι υποχρεούνται εις την πληρωμήν τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 

υπολογιζομένων  κατά τας διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24/9-20/10/1958 Β.Δ/τος και 

τα εν λόγω τέλη υπολογίζονται για την συνολικά χρησιμοποιούμενη ή δυνάμενη να 

χρησιμοποιηθεί επιφάνεια (ΣτΕ 3774- 3775/84), επιβάλλεται δε εις βάρος αυτών που κάνουν 

χρήση των ακινήτων με οποιαδήποτε ιδιότητα (κύριος, νομέας, επικαρπωτής κ.λ.π.) για την 

βεβαίωση δε του τέλους αυτού συντάσσονται βεβαιωτικοί κατάλογοι. Το τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται όχι μόνο στα ακίνητα που βρίσκονται στις εντός σχεδίου περιοχές, 

αλλά και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως & εκτός οικισμών όλων 

των Δημοτικών Ενοτήτων.  

Όπως προβλέπει περαιτέρω το άρ. 5 παρ. 1 του Ν.1080/80, για τους ηλεκτροδοτούμενους  

στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) και  για το 

εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρι τα έξι χιλιάδες (6.000) 

τετραγωνικά μέτρα, μπορεί να οριστεί μειωμένο τέλος από το δημοτικό συμβούλιο, 

λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα των 

6.000 τ.μ. εμβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται να οριστεί μεγαλύτερος του 60% του 

ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ. Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου 

δύνανται να εφαρμόζονται και επί μη στεγασμένων χώρων, όπως αναφέρονται στο άρ. 3 παρ.2 

του Ν.1080/80, μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ. Για εμβαδόν πέραν των 6.000 τ.μ. δεν δύναται να 

οριστεί συντελεστής μεγαλύτερος του 30% του ορισθέντος για τα 1.000 πρώτα τετραγωνικά 

μέτρα μη στεγασμένου χώρου.  

Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι εκείνος που 

βαρύνεται με την εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΗ ή του εκάστοτε εναλλακτικού 

προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Δηλαδή ο καταναλωτής του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομα 
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του οποίου εκδίδονται οι σχετικοί λογαριασμοί(άρθρο 4 παρ.1 Ν.25/75). Εάν ο φερόμενος από τη 

ΔΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, ως καταναλωτής, είναι 

πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος βαρύνει τον 

φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στη ΔΕΗ ή στον εκάστοτε 

εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το 

ακίνητο (ΣτΕ 1203/99 ΔιΔικ.2001 σελ.165,ΣτΕ1202/99 ΔιΔικ2002σελ114, ΣτΕ329/1997 

ΔιΔικ2000 σελ.466,ΣτΕ3431/95ΔιΔικ.1998 σελ.229). 

Σύμφωνα με το εδάφιο γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την 

παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.429/76 «Ο Δήμος ανεξάρτητα από τον αριθμό των καθορισμένων 

συντελεστών, γνωστοποιεί στη ΔΕΗ μόνο δύο συντελεστές, ήτοι ένα για κατοικίες και 

φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και ένα για τους 

στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, προσδιορίζει δε για κάθε υπόχρεο το πλασματικό εμβαδόν 

σε τετραγωνικά μέτρα του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον ενιαίο συντελεστή, 

αποδίδει ποσό τελών ίσο με εκείνο που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του πραγματικού 

εμβαδού του χώρου με τον συντελεστή της κατηγορίας στην οποία ανήκει.  

Σύμφωνα με τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του Ν.429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, 

κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι 

λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. Ο 

χρόνος της εποχιακής λειτουργίας ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, βάσει 

προηγούμενης υπεύθυνης δήλωσης του  υπόχρεου (άρθρο 5 παρ.2 Ν.429/76). 

Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεωτικά εν γένει 

δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού δηλαδή τις αποδοχές 

του προσωπικού, τις εργοδοτικές εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία που αναλογούν στις αποδοχές 

των υπαλλήλων των υπηρεσιών, την προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής 

απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, την λειτουργία και εν 

γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο, για την 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 ΔιΔικ1993 σελ.1082, ΣτΕ2623/85 Νο  Β 

1988 σε197). 

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 ΔΚΚ (άρ.17 του Ν.1080/80). 

Η Οικονομική υπηρεσία για τις ανάγκες  σύνταξης  του προϋπολογισμού 2017, σύμφωνα με την 

Απόφαση  29530/2016  των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών που αφορά την  Παροχή 

οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – 

τροποποίηση της υπ’ αριθμό. 7028/2004 (Β΄ 253)  και  ακολούθως συνέταξε  τον παρακάτω 

πίνακα εσόδων –εξόδων ανταποδοτικότητας της υπηρεσίας καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 

λαμβάνοντας υπ όψιν την με αριθμό 605 3/1/2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, που 

αφορά την  επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού και  με τον αριθμό 

πρωτοκόλλου  50106/31.12.2013  έγγραφο  του Υπουργείου Εσωτερικών που αφορά τις 

αποφάσεις επιβολής τελών και ψήφισης π/υ 2014 των Δήμων. 

 Για την λήψη σχετικής απόφασης σας θέτουμε υπ όψιν τα κάτωθι  : 

Σύμφωνα με  τους ισχύοντες συντελεστές , κατά κατηγορία συντελεστών τελών , εκτιμάται  ότι τα 

έσοδα για το οικονομικό έτος 2017, θα  ανέλθουν στο ποσόν των 9.187.502,03 €. Οι  δε δαπάνες 

των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  εκτιμάται,  ότι θα ανέλθουν στο ποσόν των 

9.229.615,04  €  σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:  
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ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ  

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ  2017       ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΣΟΔΑ 

Εκτέλεση Π/Υ 
Οικ. Έτος 2015  

Εκτέλεση Π/Υ 
Οικ. Έτος 
2015 

Εκτέλεση Π/Υ 
Οικ. Έτος 2015 

Εκτέλεση Π/Υ Οικ. 
Έτος2016 

Εκτέλεση Π/Υ Οικ. 
Έτος 2016 

Π/Υ Οικ. έτος 
2017 

ΚΑΕ Περιγραφή 

Εισπραχθέντα  
από 
01/01/2015 εως 
31/7/2015  

Εισπραχθέντα 
από 
01/01/2015 
εως 
31/12/2015  

Εισπραξιμότητα 
από 01/08/2015 
εως 31/12/15 
(%) 

Εισπραχθέντα από 
01/01/2016 εως 
31/7/2016 

Εισπραχθέντα από 
01/01/2016 εως 
31/12/2016  

Εγκριθέντα 

  

  Στήλη 1 Στήλη 2 
Στήλη 3 = {100-

(Στήλη 1 
Χ100/Στήλη 2)} 

Στήλη 4 
Στήλη 5= { Στήλη 

4+(Στήλη 4 Χ Στήλη 
3)} 

Στήλη 6 

0311.0000 
Τέλη καθαριότητας και φωτισμού ( ΑΡΘΡΟ 25 Ν 1828/89 ) 

88,00 88,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

0311.0001 

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού εισπραττόμενα μέσω ΔΕΗ και 
λοιπών παρόχων 

2.347.637,20 4.595.722,35 48,92 1.730.360,47 2.576.799,26 4.720.000,00 

0311.0002 
Τέλη καθαριότητας και φωτισμού εισπραττόμενα μέσω Δήμου 

14.192,21 22.328,37 36,44 10.092,27 13.769,76 35.000,00 

2111.0001 

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού εισπραττόμενα από τη ΔΕΗ και 
λοιπών παρόχων(ΠΟΕ) 

30.616,64 30.616,64 0,00 876.120,87 876.120,87 960.000,00 

2111.0002 

Τέλη καθαριότητας και φωτισμού εισπραττόμενα από το Δήμο 
(ΠΟΕ) 116.150,10 382.213,70 69,61 6.137,81 10.410,41 385.000,00 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 620,64 307.116,87 99,80 603.551,79 1.205.883,89 2.175.226,37 

51 
Διαφορά πληρωθέντων  εξόδων  μείον εισπραχθέντων εσόδων  
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2016 
(Εκτελεση Π/Υ 2016 31/12/2016) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912.175,66 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΑ 
2.509.304,79 5.338.085,93   3.226.263,21 4.682.984,19 9.187.502,03 

ΑΔΑ: 7ΘΣΕΩ0Π-ΒΕΒ
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  ΕΞΟΔΑ 

Εκτέλεση Π/Υ 

Οικ. Έτος 2015  

Εκτέλεση Π/Υ 

Οικ. Έτος 2015 

Εκτέλεση 

Π/Υ Οικ. 
Έτος 2015 

Εκτέλεση Π/Υ 

Οικ. Έτος2016 

Εκτέλεση Π/Υ 

Οικ. Έτος 2016 

Π/Υ Οικ. έτος 

2017 

ΚΑΕ Περιγραφή 

Πληρωθέντα 

από 

01/01/2015 

εως 

31/7/2015  

Πληρωθέντα 

από 

01/01/2015 

εως 

31/12/2015 

Πληρωθέντα 
απο 

01/08/2015 

εως 

31/12/15 

(%) 

Πληρωθέντα από 

01/01/2016 εως 

31/7/2016 

Πληρωθέντα από 

01/01/2016 εως 

31/12/2016  

Εγκριθέντα 

  

  Στήλη 1 Στήλη 2 

Στήλη 3 = 

{100-(Στήλη 

1 

Χ100/Στήλη 

2)} 

Στήλη 4 

Στήλη 5= { 

Στήλη 4+(Στήλη 

4 Χ Στήλη 3)} 

Στήλη 6 

20 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20: ΥΠΗΡΕΣΙΑ  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  2.218.359,47 4.045.613,79 45,17 2.597.578,34 3.770.808,53 9.629.616,04 

  
ΜΕΙΟΝ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΣΑΤΑ (ΩΣ 

ΠΙΝΑΚΑ 2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -400.000,00 

00.6151.000

0 Δικαιώματα τρίτων από την είσπραξη τελών και φόρων 2.500,00 7.214,41 65,35 0,00 0,00 0,00 

00.6151.000

1 

Δικ. ΔΕΗ από είσπρ.τελ.& φόρ. 2%, 15%, ΤΑΠ και ΦΠΑ 

18% τρέχ.χρήσης 43.413,34 82.651,69 47,47 0,00 0,00 0,00 

  

Διαφορά πληρωθέντων  εξόδων  μείον εισπραχθέντων 

εσόδων  υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

οικ. Έτους 2016 (Εκτελεση Π/Υ 2016 31/12/2016) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

                

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΑ 
2.264.272,8

1 
4.135.479,8

9   2.597.578,34 3.770.808,53 
9.229.616,0

4 

  
 

     

  

  ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ μείον ΕΣΟΔΑ (ΕΛΛΕΙΜΑ)         912.175,66 -42.114,01 

  
      

  

ΥΠ 20 : ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  (ΕΡΓΩΝ ) ΑΠΌ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

                

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΣΑΤΑ             

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ       ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ ΠΟΣΟ 

20.7135.000

2 

Προμήθεια αναροφητικών σαρώθρων 

πεζού χειριστή       0,00 0,00 150.000,00 

20.7135.000

3 Προμήθεια βυθιζόμενων κάδων       0,00 0,00 250.000,00 

                

  ΣΥΝΟΛΟ       0,00 0,00 400.000,00 

ΑΔΑ: 7ΘΣΕΩ0Π-ΒΕΒ



                                                                                                            

                     

6 

 

Με βάση την ανάλυση των παραπάνω εσόδων – εξόδων  προκύπτει έλλειμμα ποσού  42.114,01 € 

το οποίο θεωρείται ότι δεν δημιουργεί θέμα αύξησης των συντελεστών χρέωσης των Δημοτικών 

Τελών (Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού) για το έτος 2017, ώστε να καλυφθεί το ανωτέρω 

έλλειμμα. 

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 εισηγούμαστε  τη λήψη απόφασης  

για την διατήρηση  των  συντελεστών  χρέωσης των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα  (μηδενική αύξηση). 

                   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

                    Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του:            

                  1-Την αριθμ.229/2016 απόφαση της Oικονομικής Επιτροπής   

                  2-Τις διατάξεις του άρθρου 93 παρ.3 του Ν.3463/2006 και του άρθρου  65 παρ.3του  Ν.3852/2010 

3- το από 24-9-58 Β.Δ/γμα «περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον νόμου των ισχυουσών  

    διατάξεων περί των προσόδων των δήμων και κοινοτήτων» 

4- Τους Ν.25/75 και 429/76 τα άρθρα 4 και 5 του Ν.1080/ 80, 

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα  

                  πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

                                                          ΟΜΟΦΩΝΑ     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ      

                  

Α-Τη διατήρηση των συντελεστών χρέωσης  των  Δημοτικών Τελών  (Καθαριότητος και  

    ηλεκτροφωτισμού ), για το έτος 2017 όπως ισχύουν μέχρι σήμερα (μηδενική αύξηση). 

          Β-Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο και να δημοσιευτεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 66  

              του  Β.Δ. 24/9-20/10/1958 και 79 του Δ.Κ.Κ. (Ν 3463/2006) 

                         

                          Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό  228/2016.   
             Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
               Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                                 Η Γραμματέας 

                               Στέργιος Γκικάκης                                             Καστελλάνου Μαγδαληνή                                                      

 
                                                             Τα  Μέλη                          
 1-Βελτανιώτης Δημήτριος,2-Τζεβελέκος Δημήτριος,3-Γαζβινιάν Ανδρέας,4-Δέδες Κωνσταντίνος,5-Δάβρης  

Γεώργιος ,6-Κιούσης Κωνσταντίνος, 7- Θεοδώρου Ανδρέας8-Τόλιας Μιχαήλ, 9- Καυκόπουλος Σπυρίδων,  

10-Βάθης Ιωάννης,11- Μαντάς Νικόλαος,  12- Τζεβελέκος Νικόλαος,13- Πούλος Γεώργιος,14-Γκικάκης 

 Στέργιος,15-Σωτήρχου-Τοτόμη   Δήμητρα,16- Σιδέρης Γεώργιος, 17- Πάντος Γεώργιος,18- Μπρεάνου- 

Καστελλάνου- Μαγδαληνή,19-Σιδέρης Χρήστος,20- Σταύρου Ιωάννης, 21- Τσεκρεζής Χρήστος, 22- Πέππας 

Παναγιώτης,23- Λέκκας Ανδρέας , 24- Ανυφαντής Κωνσταντίνος, 25-Χασιώτης Παναγιώτης. 

   

                                                                                                                                                              
                                                                                                              Ακριβές Απόσπασμα 

 

                                                                                           Ο Πρόεδρος   του  Δημοτικού  Συμβουλίου 

 

 
                                                                                                    ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΑΝ. ΓΚΙΚΑΚΗΣ                                                                                                    
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