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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 23εο ηαθηηθήο δεκόζηαο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο ηηρ 20ηρ Δεκεμβπίος 2017.
Απιθμόρ Απόθαζηρ: 375/ 2017
Πεπίλητη
Καθοπιζμόρ ζςνηελεζηών ανηαποδοηικών ηελών καθαπιόηηηαρ και
ηλεκηποθυηιζμού έηοςρ 2018 (απιθμ.308/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ
Επιηποπήρ).
ην Αξγνζηόιη, ζήκεξα 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017 εκέξα Σεηάξηε & ώξα
18.00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην Κεθαιινληάο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζην
Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ «Ο ΚΔΦΑΛΟ» (αίζνπζα Αληίνρνπ Δπαγγειάηνπ)
ύζηεξα από ηελ κε αξηζκ. πξση: 40136/15/12/2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ πνπ έρεη εθιεγεί κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 Ν3852/2010 ,ε νπνία
επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
ε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, επξέζεζαλ παξόληα ηα ηξηάληα πέληε ( 35)
θαη νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΕ: (35)
ΑΠΟΝΣΕ: (6)
(αν και νόμιμα έσοςν πποζκληθεί)
1.
ΑΓΓΟΤΡΗΑ ΑΓΓΔΛΟ
ΑΠΧΝ
2.
ΑΝΟΤΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
3.

ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ ΣΑΤΡΟ - ΓΔΡΑΗΜΟ

4.

ΑΠΟΣΟΛΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

5.
6.
7.

ΒΑΝΓΧΡΟ ΠΑΝΑΓΖ
ΓΑΚΖ ΜΗΥΑΖΛ
ΓΑΡΜΠΖ ΟΦΗΑ

8.

ΓΔΧΡΓΟΠΟΤΛΟ ΑΝΣΧΝΗΟ
1
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9.

ΚΑΣΗΒΔΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

10.

ΚΔΚΑΣΟ ΔΤΑΓΓΔΛΟ

11.

ΚΟΚΚΟΛΖ ΠΑΝΑΓΖ

12.

ΚΟΚΚΟΖ ΒΑΗΛΔΗΟ

13.

ΚΟΚΚΟΖ ΓΗΟΝΤΗΟ

14.
15.

ΚΟΝΣΟΓΟΤΡΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ
ΚΟΤΡΚΟΤΜΔΛΖ ΖΛΗΑ

16.

ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ

17.
18.
19.
20.
21.

ΛΤΚΟΤΓΖ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΛΤΚΟΤΓΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΜΑΡΚΔΣΟ ΑΓΓΔΛΟ
ΜΑΣΗΑΣΟ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΜΟΥΟΝΑ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ

22.

ΠΑΠΑΓΑΣΟ ΝΗΚΟΛΑΟ

23.

ΠΑΠΑΝΑΣΑΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ

24.

ΟΛΧΜΟ ΠΤΡΟΝΗΚΟΛΑ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

ΑΠΧΝ

ΑΓΓΔΛΟ

ΣΕΧΡΣΕΑΣΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΑΡΑΒΑΝΣΗΝΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΘΧΜΑ ΓΔΧΡΓΗΟ
ΜΗΝΔΣΟ ΓΗΟΝΤΗΟ
ΜΔΝΑΓΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΜΗΥΑΛΑΣΟ ΘΔΟΦΗΛΟ
ΦΛΧΡΑΣΟ ΘΔΟΓΧΡΟ
ΕΑΠΑΝΣΖ ΑΝΓΡΔΑ
ΣΑΜΟΤΛΖ ΓΡΖΓΟΡΖ
ΡΟΤΥΧΣΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
ΑΜΟΤΡΖ ΠΤΡΗΓΧΝ
ΚΛΑΒΟ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΓΖΜΖΣΡΑΣΟ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΔΣΟΤΝΖ ΓΔΡΑΗΜΟ
ΓΚΗΓΚΗΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ
ΚΟΤΡΟΤΚΛΖ ΗΧΑΝΝΖ
ΠΑΡΗΖ ΖΛΗΑ

Απώλ ζηελ αξ.375/17 απνθ.

ΑΠΧΝ
ΑΠΧΝ

ΑΠΧΝ

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε ν Γήκαξρνο Κεθαιινληάο θ. Αιέμαλδξνο
Παξίζεο.
Δπίζεο παξαβξέζεθε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Αξγνζηνιίνπ θ.
Λ. Νηθνξάηνο.
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Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. .-Γ. Αιπζαλδξάηνο δίλεη
ην ιόγν ζηελ Α/Γ θα . Γαξκπή ε νπνία ζέηεη ππόςε ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ αξηζκ.
308/2017 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο 35 εο (ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο)
Γεθεκβξίνπ 2017 Γήκνπ Κεθαιινληάο.

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηελ 1

ΑΡΘΘΜ. ΑΠΟΦΑΗ 308 / 2017
ΘΕΜΑ : Ειζήγηζη ζηο Δημοηικό ςμβούλιο ππόηαζηρ για ηον καθοπιζμό ζςνηελεζηών ηυν
ανηαποδοηικών ηελών καθαπιόηηηαρ και ηλεκηποθυηιζμού έηοςρ 2018.
ην Αξγνζηόιη ζήκεξα ηελ 1 ε Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη
ώξα 11 :00 ην πξσί , ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θέαηξν Αξγνζηνιίνπ Ο
ΚΔΦΑΛΟ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή , ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση 37696/ 27-11-2017
ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ έγγξαθε πξόζθιεζε ηεο Πξνέδξνπ ηεο , ε νπνία επηδόζεθε θαη
δεκνζηεύηεθε λόκηκα , ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄
87).Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε λόκηκε απαξηία ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν 3852/2010
,δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ελλέα (9) κειώλ επξέζεζαλ παξόληεο ηα πέληε (5) θαη
νλνκαζηηθά:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1. Γαξκπή νθία
Μηραιάηνο Θεόθηινο
2. Παπαλαζηαζάηνο Γεξάζηκνο (ΑΠΧΝ από ηελ 308/2017 απόθαζε) Παπαδάηνο Νηθόιανο
3 Γθηζγθίλεο Νηθόιανο
Γεκεηξάηνο Γεξάζηκνο
4. Κσλζηαληάθεο Άγγεινο
Αλνπζάθεο Νηθόιανο
5. Μηλέηνο Γηνλύζηνο (Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο)
6. Κνπξθνπκέιεο Ζιίαο (ΠΑΡΧΝ από ηελ 308/2017 απόθαζε)
H Πξόεδξνο, A/ Γήκαξρνο ,θ. νθία Γαξκπή θεξύζζνληαο ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη
εηζεγνύκελε
ην 7ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο: «Δηζήγεζε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηνλ θαζνξηζκό
ζπληειεζηώλ ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ έηνπο 2018.» έζεζε
ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα παξαθάησ:
Λήςε απφθαζεο γηα ηελ εηζήγεζε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πεξί θαζνξηζκνχ ησλ
ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ έηνπο 2018 (αληαπνδνηηθά ηέιε).
χκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ. δ Ν.3852/10 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή …. «δ) εηζεγείηαη
πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ»
Γηα ην Οηθνλνκηθφ έηνο 2017 ην Γεκνηηθφ πκβνχιην δηαηήξεζε ην χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ
ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζηα επίπεδα ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο, ήηνη ζε
ζπληειεζηέο πέληε (5) Εσλψλ, αλάινγα κε ηελ έληαζε απνξξφθεζεο ησλ αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ην Γήκν ζε φιε ηελ επηθξάηεηά ηνπ. Οη επηκέξνπο ζπληειεζηέο
εθαξκφδνληαη ζε φια ηα ειεθηξνδνηνχκελα αθίλεηα ΔΝΣΟ θαη ΔΚΣΟ ζρεδίνπ ζηηο
αληίζηνηρεο δεκνηηθέο ηνπηθέο θνηλφηεηεο, θαζψο νη ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ παξέρνληαη ρσξίο δηάθξηζε ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο.
Σν χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο (θαζαξηφηεηαο &
ειεθηξνθσηηζκνχ) γηα νηθηαθή ρξήζε αλά δεκνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα, γηα ην έηνο 2018
πξνηείλεηαη λα είλαη ην αθφινπζν:
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ΠΗΝΑΚΑ 1.
ΕΩΝΔ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ-ΣΟΠΗΚΔ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ

χλνιν ηεηξ.
κέηξσλ

πληειεζηήο
ηειψλ

556.390

2,31

ΕΩΝΖ Α - Τςειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξγνζηνιίνπ

ΕΩΝΖ Β Δλδηάκεζεο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Άζζνο,
Φηζθάξδν, Αγία Δπθεκία,
Καξαβάδνο, Κεξακεηέο, Λαθήζξα,
Λνπξδάηα, Μεηαμάηα, Πεξαηάηα,
βνξσλάηα, παξηηά, θάια θαη
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: Λεμνχξη

720.531

1,70

ΕΩΝΖ Γ - Μέηξηαο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο: Οκαιά, άκε,
Πφξνο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο:
Αληππάηα, Γηβαξάηα, Μαθξπψηηθα,
Καξαβφκπινο, Βιαράηα, Μνπζάηα,
Πεζζάδα, Μαξθφπνπιν, Καησγή,
Γηιηλάηα, Φαξαθιάηα, Φάξζα

513.708

1,37

ΕΩΝΖ Γ - Υακειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο θνηλφηεηεο: Βαξχ,
Βαζηιηθάδεο, Καξπά, Κνζξέαο,
Κνκηηάηα, Μεζνβνχληα, Νενρψξη,
Παηξηθάηα, Πιαγηά, Σνπιηάηα,
Πνπιάηα, Ππξγί, Γξηδάηα,
Υαιησηάηα, Αγία Δηξήλε, Αξγίληα,
Άγηνο Νηθφιανο, Βαιεξηάλν,
Μαπξάηα, Ξελφπνπιν, Πάζηξα,
Υηνλάηα, Αγία Θέθιε, Γακνπιηαλάηα,
Κακηλαξάηα, Κνληνγελλάδα,
Κνπβαιάηα, Μνλνπνιάηα, Ρίθη,
θελέαο, νπιιάξνη, Φαβαηάηα,
Υαβδάηα, Υαβξηάηα, Γαπγάηα,
Κνπξνπθιάηα, Σξσηαλλάηα

363.789

1,09

ΕΩΝΖ Δ – Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Θελαία, Νχθη,
Αγθψλαο, Εφια, Αζέξαο

57.312

0,47

ΕΩΝΖ Σ-Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Απνζήθεο θαη ινηπέο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθήο (κε
εκπνξηθήο) εθκεηάιιεπζεο ζε φιεο ηηο
δεκνηηθέο-ηνπηθέο θνηλφηεηεο.

1.000

0,47

Σν χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο (θαζαξηφηεηαο &
ειεθηξνθσηηζκνχ) γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε αλά δεκνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα, γηα ην έηνο
2018 πξνηείλεηαη λα είλαη ην αθφινπζν:
ΠΗΝΑΚΑ 2.
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ΕΩΝΔ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ-ΣΟΠΗΚΔ
ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ

χλνιν ηεηξ.
κέηξσλ

πληειεζηήο
ηειψλ

250.549

4,28

ΕΩΝΖ Α - Τςειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξγνζηνιίνπ

ΕΩΝΖ Β Δλδηάκεζεο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Άζζνο,
Φηζθάξδν, Αγία Δπθεκία,
Καξαβάδνο, Κεξακεηέο, Λαθήζξα,
Λνπξδάηα, Μεηαμάηα, Πεξαηάηα,
βνξσλάηα, παξηηά, θάια θαη
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: Λεμνχξη

231.165

2,70

ΕΩΝΖ Γ - Μέηξηαο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο: Οκαιά,
άκε, Πφξνο θαη Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο: Αληππάηα, Γηβαξάηα,
Μαθξπψηηθα, Καξαβφκπινο,
Βιαράηα, Μνπζάηα, Πεζζάδα,
Μαξθφπνπιν, Καησγή, Γηιηλάηα,
Φαξαθιάηα, Φάξζα

162.699

2,02

ΕΩΝΖ Γ - Υακειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο θνηλφηεηεο: Βαξχ,
Βαζηιηθάδεο, Καξπά, Κνζξέαο,
Κνκηηάηα, Μεζνβνχληα, Νενρψξη,
Παηξηθάηα, Πιαγηά, Σνπιηάηα,
Πνπιάηα, Ππξγί, Γξηδάηα,
Υαιησηάηα, Αγία Δηξήλε, Αξγίληα,
Άγηνο Νηθφιανο, Βαιεξηάλν,
Μαπξάηα, Ξελφπνπιν, Πάζηξα,
Υηνλάηα, Αγία Θέθιε,
Γακνπιηαλάηα, Κακηλαξάηα,
Κνληνγελλάδα, Κνπβαιάηα,
Μνλνπνιάηα, Ρίθη, θελέαο,
νπιιάξνη, Φαβαηάηα, Υαβδάηα,
Υαβξηάηα, Γαπγάηα, Κνπξνπθιάηα,
Σξσηαλλάηα

61.984

1,70

ΕΩΝΖ Δ – Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Θελαία,
Νχθη, Αγθψλαο, Εφια, Αζέξα

4.881

0,86

ΕΩΝΖ Σ–Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Βνπζηάζηα, πνηκληνζηάζηα θαη
πηελνηξνθεία ζε φιεο ηηο
δεκνηηθέο-ηνπηθέο θνηλφηεηεο.

1.000

0,86

*χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 25595/2017 κέξνο Β.3, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα εηζπξαρζέληα θαη ηα δαπαλεζέληα ηνπ
πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ησλ κελψλ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο πξηλ ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ. πλεπψο,
ιακβάλνληαη ππφςηλ ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά κεγέζε.
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Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην, έπεηηα απφ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πξνζδηνξίδεη κε
θαλνληζηηθή ηνπ απφθαζε ηνπο ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ ζα
ηζρχνπλ γηα θάζε έηνο ζχκθσλα κε ην αξζξ. 25 παξ.12 ηνπ Ν.1828/89.
Οη ξπζκίζεηο ησλ αξζξ. 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ/ηνο ηεο 24/9-20/10/1958 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ ή
ζπκπιεξψζεθαλ κε ηνπο Ν.25/1975, 429/1976, 1080/1980 (άξζξα 4,5,17 θαη 20) 1828/1989
(άξζξν 25 παξ. 12) κε ηηο νπνίεο νξίδεηαη φηη ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ελνπνηνχληαη
ζ’ έλα εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη
ησλ Ν. 2130/93 (άξζξα 16 παξ.6 θαη 27 παξ.4) 2307/1995 (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4) 2503/1997
(άξζξν 9 παξ.14) 2539/97 (άξζξν 25 παξ.3) θαη 3345/2005 (άξζξν 5) καδί κε ηηο πεξί
απαιιαγψλ απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 60 ηνπ Ν. 1416/84, 7 παξ. 26 ηνπ
Ν. 2307/95 θαη 202 ηνπ Ν.3463/2006, απνηεινχλ ην ζεζκηθφ πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ην
ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 429/1976 πξνζδηνξίδνληαη δχν δηαθνξεηηθνί
ζπληειεζηέο γηα δχν δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο ρξήζεσλ αθηλήησλ (νηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή)
γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ αλάινγα κε
ηηο παξερφκελεο απφ ην Γήκν αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο.
Πξφζζεηα νξίδεηαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 4 ηνπ Ν. 2307/1995 φηη ε δηαθνξά
κεηαμχ ηνπ ρακειφηεξνπ ζπληειεζηή πςειφηεξνπ ζπληειεζηή δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε
ηνπ πεληαπιάζηνπ.
Σα έζνδα απφ ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη θαη’ αξρή κφλν γηα
ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη φρη γηα άιιεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ (Δγθ. Τπ.
Δζση. 31727/78).
Οη ζπληειεζηέο νξίδνληαη ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε εζφδσλ θαηά βάζε
αλάινγσλ πξνο ηα αληίζηνηρα έμνδα. Γελ είλαη απαξαίηεην σζηφζν λα ηζνζθειίδνληαη απφιπηα
ηα έζνδα κε ηα έμνδα, αιιά αξθεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηα θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή
ζρέζε, ε νπνία αλαγθαζηηθά ππφθεηηαη θαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ
πξνβιέςεσλ (ηΔ 981/92 ΓηΓηθ 1993 ζει. 1082, ηΔ 2623/85 ΝνΒ 1988 ζει. 197).
Ζ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπλεπψο ε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ
πξέπεη λα είλαη θαη αηηηνινγεκέλε, ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο αλαινγηθφηεηαο πνπ
πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ εζφδσλ θαη εμφδσλ (ηΔ 981/92, 2623-4/85, 3850/85, 947/86). Απηφ
ζεκαίλεη φηη απφ ην θείκελν ηεο απφθαζεο ή απφ ηα ζηνηρεία πνπ ηε ζπλνδεχνπλ ζα πξνθχπηνπλ
ηα εμήο:
 ην εκβαδφλ ησλ αθηλήησλ επί ησλ νπνίσλ ππνινγίδεηαη ν νηθείνο ζπληειεζηήο, θαηά
θαηεγνξία ππφρξεσλ (θαηνηθίεο, θαηαζηήκαηα θ.ι.π.), λα είλαη ππνινγηδφκελν κε
επίθαηξα θαη αθξηβή ζηνηρεία (ηΔ 60/2010).
 νη δαπάλεο αλαιπηηθά πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, φπσο νξίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 25 παξ.
12 ηνπ Ν 1828/89 θαη 17 ηνπ Ν 1080/80.
Οη δαπάλεο πνπ ιακβάλνληαη ππ’ φςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο, είλαη
ζχκθσλα κε ηελ (Δγθ. Τπ. Δζση. 27652/28-4-1979) νη εμήο:
1. Όιεο νη δαπάλεο πνπ θαηαρσξνχληαη ζηνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη
νπνίνη αθνξνχλ ζηηο Τπεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ (Κ.Α. 20).
2. Οη δαπάλεο πνπ εγγξάθνληαη ζε άιινπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, θαηά ην
κέξνο πνπ αλαινγεί ζηηο δχν αλσηέξσ ππεξεζίεο.
3. Πνζνζηφ ησλ ππνρξεσηηθψλ εηζθνξψλ πνπ ππνινγίδνληαη επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ
εζφδσλ, φπσο είλαη ε εηζθνξά ζην ΣΑΓΚΤ.
χκθσλα κε ηε γλσκνδφηεζε ηνπ ΝΚ 69/2008, ε νπνία έγηλε απνδεθηή απφ ηνλ Τπνπξγφ
(Δγθ. Τπ. Δζση. 23745/15-4-2008), ε δηάζεζε κέξνπο ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ γηα ηελ
θάιπςε άιισλ ππνρξεσηηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ δελ είλαη λφκηκε.
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Γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ έηνπο 2018, έρεη εθδνζεί ε ΚΤΑ 25595/2017 (ΦΔΚ Β΄
2658/2017) «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ
έηνπο 2018»
«Β.3 Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα θαη δαπάλεο αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ
Β.3.1.Οη εγγξαθέο ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ζε αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο (φπσο
ππεξεζία χδξεπζεο, ππεξεζία θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ) γηα ηνλ Π/Τ 2018 ζα πξέπεη λα
γίλνληαη κε γλψκνλα ην θφζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ην χςνο ησλ εζφδσλ
πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ εληφο ηνπ έηνπο 2017. ε πεξίπησζε πνπ ηα εηζπξαηηφκελα
έζνδα ηνπ έηνπο 2017 εθηηκάηαη φηη δελ ζα θαιχςνπλ ηε δαπάλε ηεο αληαπνδνηηθήο ππεξεζίαο
ηνπ έηνπο 2017, ηφηε ην πνζφ πνπ δελ θαιχπηεηαη ζα πξέπεη λα ζπλππνινγηζηεί ζηελ απφθαζε
θαζνξηζκνχ ηνπ χςνπο ησλ ηειψλ γηα ην έηνο 2018, επηθέξνληαο αχμεζε απηψλ. Αληίζηνηρα, ζα
πξέπεη λα ζπλππνινγίδεηαη ηπρφλ ππεξθάιπςε ηεο δαπάλεο απφ ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα. ην
πιαίζην απηφ, ζηελ απφθαζε επηβνιήο ησλ ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά
ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ:
- ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ ηνπ έηνπο 2016,
- ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο
2017 θαη κέρξη ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Π/Τ
2018,
- ηελ εθηέιεζε ηνπ Π/Τ 2016 γηα ηελ ίδηα, σο άλσ πεξίνδν (δει. εάλ ην ζρέδην Π/Τ 2018
θαηαξηίδεηαη Ηνχιην 2017, ηα ζηνηρεία Ηαλ-Ηνπλίνπ 2016 θαη 2017),
- ηελ εθηίκεζε εηζπξάμεσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2017, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε
βάζε ηε ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ Π/Τ ηνπ έηνπο 2016.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ επηβνιήο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ
ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα έζνδα πξέπεη λα:
α) θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα κελ
δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηπρφλ δηαθνξέο
πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
β) κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ, άιισο ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο,
γ) θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη δελ κπνξνχλ
λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ.
ε πεξίπησζε πνπ έρεη ιεθζεί απφθαζε αχμεζεο ησλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ηεο θαηεγνξίαο
03 «ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΗ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ», παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα
ππέξβαζεο ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ ζπλνιηθψλ εζφδσλ, πνπ θαζνξίδεηαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ
ΔΟΓΩΝ Η., ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. Σν πνζφ ηεο ππέξβαζεο πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ
επηπιένλ πνζνχ πνπ αλακέλεηαη λα βεβαησζεί γηα θάζε έζνδν δηαθξηηά (κε βάζε ηελ απφθαζε
αχμεζεο ηειψλ, δηθαησκάησλ θ.ιπ.) επί ηνπ πνζνζηνχ είζπξαμεο πνπ είρε ην ελ ιφγσ έζνδν ζε
ζρέζε κε ηα βεβαησζέληα ηνπ, θαηά ηελ πξνεγνχκελε θιεηζκέλε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, απφ ην
έηνο πνπ αθνξά ν πξνο θαηάξηηζε πξνυπνινγηζκφο.
Β.3.2. Καηά ηνλ έιεγρν πνπ δηελεξγείηαη, απφ ηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία Αξρή ηνπ δήκνπ, σο
πξνο ηελ ηζνζθέιηζε ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ απηνχ, ζην ζθέινο ησλ
εζφδσλ ιακβάλεηαη ππφςε κεηαμχ άιισλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ ρξεκαηηθνχ
ππνινίπνπ) ε πξνζδνθία εηζπξάμεσλ απφ νθεηιέο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ παξειζφλησλ
νηθνλνκηθψλ εηψλ (δει. 32-85) θαη ηα έζνδα απφ παιαηέο νθεηιέο, πνπ βεβαηψλνληαη ην ηξέρνλ
έηνο (ΚΑΔ 21). Γηεπθξηλίδεηαη φηη, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ επηζθαιεηψλ ζηελ είζπξαμε νθεηιψλ
απφ αληαπνδνηηθά ηέιε, ζα ρξεζηκνπνηεζεί αλαινγηθά ν ηχπνο πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα
θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλφινπ ησλ επηζθαιεηψλ (ΚΑΔ 85).
Αληίζηνηρα, ζην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, γηα ηελ ηζνζθέιηζε ιακβάλνληαη ππφςε κεηαμχ άιισλ
θαη νη δαπάλεο παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, πνπ δελ πιεξψζεθαλ (ΚΑΔ 81).»

7

ΑΔΑ: 71ΗΒΩΕ5-ΔΑΠ

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2016 θαη ην 2017, ηα ζπλνιηθά κεγέζε εηζπξαρζέλησλ ηειψλ θαη
δαπαλψλ γηα αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ σο αθνινχζσο (πηλαθνπνίεζε ζχκθσλα κε
ηηο δηαηάμεηο ηεο ΚΤΑ 25595/2017):

ΠΗΝΑΚΑ 3.
ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΑ ΔΣΟΤ 2016 & 2017
(Κσδ. 0311,2111,3211)

ΠΟΟ ζε €

Δηζπξαρζέληα Σέιε απφ ηε ΓΔΖ
Ηαλνπάξηνο – Γεθέκβξηνο 2016

5.151.228,13

Δηζπξαρζέληα Σέιε γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ
2016

2.811.936,97

Δηζπξαρζέληα Σέιε γηα ην δηάζηεκα Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ
2017

2.768.576,60

Δθηίκεζε Δηζπξαρζέλησλ γηα ην έηνο 2017

4.691.577,56

ΑΝΑΛΤΖ ΓΑΠΑΝΩΝ ΔΣΟΤ 2016 & 2017
(Β)

ΠΟΟ ζε €

Γαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ Ηαλνπάξηνο –
Γεθέκβξηνο 2016

4.310.823,80

Γαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην δηάζηεκα
Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ 2016

2.573.691,84

Γαπάλεο αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ην δηάζηεκα
Ηαλνπαξίνπ – Ηνπιίνπ 2017

2.677.525,98

Δθηίκεζε Γαπαλψλ γηα ην έηνο 2017

4.773.940,56

χκθσλα κε ηηο εθηηκήζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, γηα ην έηνο 2018, νη πξφζνδνη θαη νη
αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζε Γαπάλεο Αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγίδνληαη αλαιπηηθά σο εμήο:

Αλαιπηηθφο Πίλαθαο πνπ ζα ελζσκαησζεί ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2018 θαη
αθνξά ζηηο πξνζφδνπο θαη ζην θφζηνο ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΩΝ ΚΑΗ ΔΟΓΩΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
ΓΖΜΟΤ ΚΔΦΑΛΛΟΝΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2018
ΠΗΝΑΚΑ 4.
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Κσδηθφο

Πεξηγξαθή

Γηακνξθσζέληα

00.6737.01

Απφδνζε ζε ηνπηθφ ΦΟΓΑ 3εο Γηαρεηξηζηηθήο Δλφηεηαο Ηνλίσλ
Νήζσλ γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ

20.6011.00

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα
ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδφκαηα)

20.6012

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο
θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο
ακνηβέο

20.6021.00

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα
ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά
επηδφκαηα)

20.6022.01

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο
θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο
ακνηβέο

2.000,00

20.6051.05

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ - Κ..Κ.Τ ΔΡΓΟΓΟΣΖ

4.461,00

20.6051.14

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ-εηζθνξά ΔΦΚΑ ππέξ ζχληαμεο Γεκνζίνπ

34.140,00

20.6051.15

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ
Γηθαίνπ-ΔΣΔΑΔΠ (ΠΡΩΖΝ ΣΔΑΓΤ ΣΑΓΚΤ 3,5%)

8.832,00

20.6052.01

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ΗΚΑ

20.6061

Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ)

5.000,00

20.6063

Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια)

8.500,00

20.6211

Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο
δηαδηθαζίαο

20.6252

Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - Σερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ

3.000,00

20.6253

Αζθάιηζηξα θνξηεγψλ θαη κεηαθνξηθψλ κέζσλ

6.000,00

20.6262

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ
θηηξίσλ έξγσλ)

8.000,00
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20.6263

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη θνξηεγψλ ( ν
παξψλ Κσδηθφο ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο )

10.000,00

20.6264

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ ( ν παξψλ
Κσδηθφο ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

6.000,00

20.6265

πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ

2.000,00

20.6322

Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ( ν παξψλ Κσδηθφο
ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

5.000,00

20.6323

Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο (ΚΣΔΟ, ινηπνί θφξνη) . ν παξψλ Κ.Α.
είλαη δεθηηθφο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο

2.000,00

20.6422

Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ

1.500,00

20.6634

Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ

15.000,00

20.6635

Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο ( ν παξψλ
Κ.Α. νξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

15.000,00

20.6641.02

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

37.500,00

20.6641.03

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Παιηθήο

39.000,00

20.6641.04

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. άκεο

8.000,00

20.6641.05

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Δξίζνπ

4.000,00

20.6641.06

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Ππιάξνπ

8.000,00

20.6641.07

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Λεηβαζνχο

4.000,00

20.6641.08

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ
κέζσλ Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

25.000,00

20.6644

Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο

1.000,00

20.6654.00

Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ

8.000,00

20.6662.01

Πξνκήζεηα πιηθψλ ζπληήξεζεο - επηζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ
ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο

4.000,00

20.6662.02

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Παιηθήο
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20.6662.03

Πξνκήζεηα Λακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ
θνηλφρξεζηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

20.6662.04

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Λεηβαζνχο

8.000,00

20.6662.05

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Διεηνχ-Πξφλλσλ

8.000,00

20.6662.06

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. άκεο

8.000,00

20.6662.07

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Ππιάξνπ

8.000,00

20.6662.08

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Γ.Δ. Δξίζνπ

8.000,00

20.6662.09

Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θνηλφρξεζηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα Σ.Κ. Οκαιψλ

8.000,00

20.6662.10

Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο

14.000,00

20.6671

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ - θνξηεγψλ ( ν παξψλ
Κσδηθφο ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

12.000,00

20.6672

Αληαιιαθηηθά ινηπψλ κεραλεκάησλ ( ν παξψλ Κσδηθφο
ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

20.6673

Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ θαη κεραλεκάησλ ( ν παξψλ
Κσδηθφο ραξαθηεξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ πξνπιεξσκήο )

20.6699

Λνηπέο πξνκήζεηεο πιηθά εξγαιεία

2.000,00

20.6721.02

Δηζθνξά Γήκσλ-Μειψλ ΦΟΓΑ λήζσλ ΠΗΝ

1.100,00

20.7325.02

Δπέθηαζε Φ.Ο.Π.θαη ινηπέο εξγαζίεο δηθηχνπ ειεθηξνθσηηζκνχ
κέζσ ΓΔΖ Α.Δ. ( ν παξψλ Κ.Α. νξίδεηαη δεθηηθφο εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο )

65.000,00

20.7335.07

πληήξεζε Κνηλφρξεζηνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ Γ.Δ. Αξγνζηνιίνπ

15.000,00

20.7336.30

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Παιηθήο

15.000,00

20.7336.31

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Δξίζνπ

12.000,00

20.7336.32

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο άκεο

24.000,00

20.7336.33

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Ππιάξνπ

24.000,00

11

14.000,00

8.000,00

12.000,00

ΑΔΑ: 71ΗΒΩΕ5-ΔΑΠ

20.7336.34

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Λεηβαζνχο

8.000,00

20.7336.37

πληήξεζε θαη επηζθεπή εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ Γεκνηηθήο
Δλφηεηαο Διεηνχ -Πξφλλσλ

10.000,00

20.8111.00

Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ - ππεξσξηαθή απαζρφιεζε
εξγαδνκέλσλ -ππαιιήισλ κνλίκσλ θαη Ανξίζηνπ ρξφλνπ, Έμνδα
θίλεζεο -εκεξήζηα απνδεκίσζε -δαπάλεο δηακνλήο Τπαιιήισλ
θαη ηξίησλ -απνδεκηψζεηο

25.510,00

20.8113.02

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ - Οθεηιή ΓΔΖ γηα
πξνκήζεηα 2%

5.000,00

20.8113.03

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ - Οθεηιή ΓΔΖ γηα
ξεχκα ππεξεζηψλ

200.000,00

20.8113.10

Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ

80.000,00

20.8116.12

Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ

95.000,00

20.8511.01

Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

421.863,49
5.426.070,49

Αληηζηνίρσο νη εηζπξάμεηο αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα έηνο 2017, θαη ζχκθσλα κε ην
πξναπαηηνχκελα πνπ ζέηεη ε ΚΤΑ 25595/2017, (ζπλππνινγηζκφο ησλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ
ζην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ηεο ΟΜΑΓΑ Η .... «ε θάζε πεξίπησζε, αλεμαξηήησο ησλ εγγξαθψλ
πνπ γίλνληαη ζηελ θαηεγνξία εζφδσλ 03 «έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη δηθαηψκαηα», δελ
πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ην αλψηαην φξην ζπλνιηθψλ εζφδσλ πνπ αλαθέξεηαη γηα ηελ ΟΜΑΓΑ
ΔΟΓΩΝ Η., ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ νξηδφκελα»), θαη ζχκθσλα κε ηε ζχγθξηζε ησλ
εηζπξαρζέλησλ θαηά ηα έηε 2016 θαη 2017, δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο κε βάζε ην έηνο
2016:
ΠΗΝΑΚΑ 5.
Κσδηθφο

Πεξηγξαθή

Πξνυπνι/ζέληα

0311

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89)

2111

Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ

860.000,00

3211

Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ

428.033,22

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ
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ΠΗΝΑΚΑ 6. – ΤΓΚΔΝΣΡΩΣΗΚΟ ΠΗΝΑΚΑ
(Α)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΕΟΜΔΝΩΝ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ ΣΔΛΩΝ 2018

5.388.033,22 €

(Β)

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ 2017

5.426.070,49 €

(Γ)

ΓΗΑΦΟΡΑ (Α)-(Β)
Ζ ΓΗΑΦΟΡΑ Ω ΠΟΟΣΟ % ΣΩΝ
ΤΝΟΛΗΚΩΝ ΓΑΠΑΝΩΝ

38.037,27€
0,01%

Σν ππφινηπν ησλ δαπαλψλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ πξνθχπηεη σο δηαθνξά αλάκεζα
ζηα πξνυπνινγηδφκελα γηα ην 2018 ηέιε θαη ηηο πξνυπνινγηδφκελεο δαπάλεο απνηειεί ην 0,01%
ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ θαη ζα θαιπθζεί, φπσο επηηξέπεη ε λνκνζεζία:
Α) απφ ηα ηέιε παξεπηδεκνχλησλ θαη έσο ην 50% ηνπ πνζνχ απηψλ φπσο ζα εγγξαθνχλ ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (άξζξν 10 Ν. 25/75)
Β) απφ ηα ηέιε επί ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ θαη έσο ην 50% ηνπ πνζνχ
απηψλ φπσο ζα εγγξαθνχλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Κεθαιινληάο (άξζξν 10 Ν. 25/75).
Απαιιαζζφκελεο θαηεγνξίεο
Τπελζπκίδνπκε φηη, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.
3345/16, ε νπνία νξίδεη σο ππνρξεσηηθή ηελ πιήξε απαιιαγή απφ ην ηέινο θαζαξηφηεηαο ησλ
αθηλήησλ ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηνπ, θαη δελ ειεθηξνδνηνχληαη, χζηεξα απφ βεβαίσζε ηεο ΓΔΖ, γηα φζν
ρξφλν απηά παξακέλνπλ θιεηζηά. Πξφθεηηαη γηα θαηεγνξία αθηλήησλ, ζηεγαζκέλσλ ή κε, πνπ
δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη, δειαδή δελ εθκηζζψλνληαη, δελ
ηδηνθαηνηθνχληαη νχηε γίλεηαη ρξήζε ηνπο κε νπνηνδήπνηε άιιν ηξφπν.
Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ λ.3463/2006, φπσο απηή
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 13 ηνπ λ. 4368/2016 κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ,
πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε
ησλ δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ, ή ε απαιιαγή απφ απηνχο, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
αηφκσλ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ πξνηείλνπκε κείσζε θαηά 30% ζηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο γηα
παξνρέο πνπ αθνξνχλ κφλν ηελ 1ε θαηνηθία είηε απηή είλαη ηδηφθηεηε είηε ελνηθηαδφκελε θαη λα
κελ ππεξβαίλεη ηα 200η.κ. κε εηήζηα ηζρχ:





Άπνξνη.
Πνιχηεθλνη ησλ νπνίσλ ηα ηέθλα είλαη αλήιηθα ή θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο
ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ππεξεηνχλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία κέρξη 25 εηψλ
θαη ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 12.000,00€
πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.000,00€ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν.
Σξίηεθλνη ησλ νπνίσλ ηα ηέθλα είλαη αλήιηθα ή θνηηεηέο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ππεξεηνχλ ηελ ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία κέρξη 25 εηψλ θαη
ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα δελ ππεξβαίλεη ηηο 21.000€
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Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν ηέθλν ή ελήιηθν κέρξη 25 εηψλ
πνπ ζπνπδάδεη ζε ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή ππεξεηεί
ηελ ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία θαη ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο εηζφδεκα δελ
ππεξβαίλεη ηηο 12.000,00€ πξνζαπμαλφκελν θαηά 3.000,00€ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν
ηέθλν.
Άηνκα κε αλαπεξία απφ 67% θαη άλσ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ
έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία θαη ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο
θνξνινγεηέν εηζφδεκα (ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα
αλαπεξίαο, πξνλνηαθά επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο,
δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ. ηα
νπνία είλαη αθνξνιφγεηα) λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 20.000,00€
Μαθξνρξφληα άλεξγνη (άλσ ηνπ 1 έηνπο) θαη ην ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ ηνπο
εηζφδεκα λα κελ ππεξβαίλεη ηηο 6.000,00€.

Οη αλσηέξσ γηα λα ππαρζνχλ ζηελ κείσζε ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζα
πξέπεη λα θαηαζέζνπλ αίηεζε ζηνλ Γήκν Κεθαιινληάο.
ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΔ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΑΝΑ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ
Α) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ απφξνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ απνξίαο απφ ηελ
αξκφδηα ππεξεζία θνηλσληθήο πξφλνηαο ζχκθσλα κε ην Ν.57/1973.
Β) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο
θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα
απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). Πνιχηεθλνη
είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ
νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ
Ν.2247/1994 /ΦΔΚ 182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ηΔ).
Πνιχηεθλνη επίζεο είλαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3454/7-4-2006
α) Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ
ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ
ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλεγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο
ζρνιέο Παλεπηζηεκηαθήο θαη Σερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ
έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα
έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ, ηζνβίσο αλεμαξηήησο ειηθίαο.
β) Ο έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη
ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
γ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα
νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο.
Οη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΚ
2Α’) φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ
ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή
ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ
πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ.
3454/2006).
Γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηξίηεθλνπ πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο.
Γ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο κνλνγελετθήο νηθνγέλεηαο πξνζθνκίδεηαη αληίγξαθν
δηθαζηηθήο απφθαζεο γηα ηελ απνθιεηζηηθή άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο βάζεη ηνπ Αζηηθνχ
Κψδηθα ή πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζην νπνίν λα θαίλεηαη ε χπαξμε ελφο κφλν
γνλέα/θεδεκφλα.
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Δ) Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ πξνζθνκίδεηαη ε Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Η.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία, θαζψο θαη ην
πνζνζηφ αλαπεξίαο (απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 67%).
Λνηπά δηθαηνινγεηηθά γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο σθεινπκέλσλ (π.ρ. αληίγξαθν ινγαξηαζκνχ
ΓΔΖ, κηζζσηήξην αθηλήηνπ, θιπ.) ζα πξνζδηνξίδνληαη αλαιπηηθά ζηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο πνπ ζα
ζπκπιεξψλνπλ νη ελδηαθεξφκελνη ζην Σκήκα Πξνζφδσλ θαη Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ
Κεθαιινληάο πξνθεηκέλνπ λα ππαρζνχλ ζηελ πξνηεηλφκελε κείσζε.
Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, γηα ηελ έγθξηζε ηεο εηζήγεζεο ηεο Πξνέδξνπ πεξί
θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ίδην
χςνο κε ηνπο ηζρχνληεο θαηά ην έηνο 2016, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1 θαη
ΠΗΝΑΚΑ 2 θαη ηελ πξνψζεζή ηεο σο εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν είλαη
αξκφδην γηα ηνλ ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ.
Αξγνζηφιη, 28 Ννεκβξίνπ 2017
Ζ Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Γαξκπή νθία
Ζ Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε όπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηα καγλεηνθσλεκέλα
πξαθηηθά :
Ο θ. Γηνλύζηνο Μηλέηνο αλαθέξεη ηα παξαθάησ: Από ηελ αύμεζε ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ (από 1.100.000,00 € ζε 2.100.000,00 € ) πξνθύπηεη όηη θάηη δελ πήγαηλε
θαιά δειαδή είηε ηώξα πιεξώλνπλ όζα πξέπεη λα πιεξώζνπλ νη δεκόηεο , είηε ηόηε
πιήξσλαλ 100% παξαπάλσ από όζα έπξεπε λα πιεξώλνπλ. Καηά ζπλέπεηα εκείο ζην
ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςεθίδνπκε ΚΑΣΑ θαη ζεσξνύκε όηη είλαη κεγάιεο νη ρξεώζεηο θαη όηη ζα
έπξεπε λα εμνξζνινγηζηνύλ . ηνλ ηνκέα εηδηθά ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηελ ηειεπηαία εμαεηία
έρνπλ ππάξμεη επθαηξίεο γηα κείσζε ηεο θαηαλάισζεο κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ όπσο ήδε
ηηο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη άιινη Γήκνη (παξάδεηγκα ν Γήκνο Λήκλνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί
αλεκνγελήηξηεο θαη θαιύπηεη όιεο ηηο αλάγθεο ηνπ αθόκε θαη ηεο αθαιάησζεο θαη ησλ
αληιηνζηαζίσλ ηνπ) . Έρνπλ δειαδή πξνβεί ζε ελέξγεηεο γηα ηελ κείσζε ηνπ θόζηνπο πξνο
όθεινο ησλ θαηαλαισηώλ.
Ο θ. Νηθόιανο Γθηζγθίλεο θαηαςεθίδεη ηελ εηζήγεζε.
Σελ εηζήγεζε σο έρεη ςεθίδνπλ: νθία Γαξκπή –Κσλζηαληάθεο Άγγεινο- Κνπξθνπκέιεο
Ζιίαο.
θαη αθνύ έιαβε ππόςε :
1) ην άξζξν 72 παξ.1 πεξ. δ Ν.3852/10 (ΦΔΚ 87/2010 ηεύρνο Α΄).
2) ηελ εηζήγεζε ηεο αξκόδηαο Τπεξεζίαο:
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Δγθξίλεη σο έρεη ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε ηηρ Πποέδπος πεπί καθοπιζμού ησλ
ζπληειεζηψλ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζην ίδην χςνο κε ηνπο
ηζρχνληεο θαηά ην έηνο 2016, φπσο αλαθέξνληαη ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 1 θαη ΠΗΝΑΚΑ 2 θαη ηελ
πξνψζεζή ηεο σο εηζήγεζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηνλ
ηειηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ.
Σν χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο (θαζαξηφηεηαο &
ειεθηξνθσηηζκνχ) γηα νηθηαθή ρξήζε αλά δεκνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα, γηα ην έηνο 2018
πξνηείλεηαη λα είλαη ην αθφινπζν:
ΠΗΝΑΚΑ 1.
ΕΩΝΔ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ-ΣΟΠΗΚΔ
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χλνιν ηεηξ.
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ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ

κέηξσλ

ηειψλ

556.390

2,31

ΕΩΝΖ Α - Τςειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξγνζηνιίνπ

ΕΩΝΖ Β Δλδηάκεζεο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Άζζνο,
Φηζθάξδν, Αγία Δπθεκία,
Καξαβάδνο, Κεξακεηέο, Λαθήζξα,
Λνπξδάηα, Μεηαμάηα, Πεξαηάηα,
βνξσλάηα, παξηηά, θάια θαη
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: Λεμνχξη

720.531

1,70

ΕΩΝΖ Γ - Μέηξηαο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο: Οκαιά, άκε,
Πφξνο θαη Σνπηθέο Κνηλφηεηεο:
Αληππάηα, Γηβαξάηα, Μαθξπψηηθα,
Καξαβφκπινο, Βιαράηα, Μνπζάηα,
Πεζζάδα, Μαξθφπνπιν, Καησγή,
Γηιηλάηα, Φαξαθιάηα, Φάξζα

513.708

1,37

ΕΩΝΖ Γ - Υακειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο θνηλφηεηεο: Βαξχ,
Βαζηιηθάδεο, Καξπά, Κνζξέαο,
Κνκηηάηα, Μεζνβνχληα, Νενρψξη,
Παηξηθάηα, Πιαγηά, Σνπιηάηα,
Πνπιάηα, Ππξγί, Γξηδάηα,
Υαιησηάηα, Αγία Δηξήλε, Αξγίληα,
Άγηνο Νηθφιανο, Βαιεξηάλν,
Μαπξάηα, Ξελφπνπιν, Πάζηξα,
Υηνλάηα, Αγία Θέθιε, Γακνπιηαλάηα,
Κακηλαξάηα, Κνληνγελλάδα,
Κνπβαιάηα, Μνλνπνιάηα, Ρίθη,
θελέαο, νπιιάξνη, Φαβαηάηα,
Υαβδάηα, Υαβξηάηα, Γαπγάηα,
Κνπξνπθιάηα, Σξσηαλλάηα

363.789

1,09

ΕΩΝΖ Δ – Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Θελαία, Νχθη,
Αγθψλαο, Εφια, Αζέξαο

57.312

0,47

ΕΩΝΖ Σ-Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Απνζήθεο θαη ινηπέο θηηξηαθέο
εγθαηαζηάζεηο αγξνηηθήο (κε
εκπνξηθήο) εθκεηάιιεπζεο ζε φιεο ηηο
δεκνηηθέο-ηνπηθέο θνηλφηεηεο.

1.000

0,47

Σν χςνο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο (θαζαξηφηεηαο &
ειεθηξνθσηηζκνχ) γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε αλά δεκνηηθή/ηνπηθή θνηλφηεηα, γηα ην έηνο
2018 πξνηείλεηαη λα είλαη ην αθφινπζν:
ΠΗΝΑΚΑ 2.
ΕΩΝΔ

ΓΖΜΟΣΗΚΔ-ΣΟΠΗΚΔ
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χλνιν ηεηξ.

πληειεζηήο
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ΚΟΗΝΟΣΖΣΔ

κέηξσλ

ηειψλ

250.549

4,28

ΕΩΝΖ Α - Τςειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Αξγνζηνιίνπ

ΕΩΝΖ Β Δλδηάκεζεο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Άζζνο,
Φηζθάξδν, Αγία Δπθεκία,
Καξαβάδνο, Κεξακεηέο, Λαθήζξα,
Λνπξδάηα, Μεηαμάηα, Πεξαηάηα,
βνξσλάηα, παξηηά, θάια θαη
Γεκνηηθή Κνηλφηεηα: Λεμνχξη

231.165

2,70

ΕΩΝΖ Γ - Μέηξηαο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Γεκνηηθέο Κνηλφηεηεο: Οκαιά,
άκε, Πφξνο θαη Σνπηθέο
Κνηλφηεηεο: Αληππάηα, Γηβαξάηα,
Μαθξπψηηθα, Καξαβφκπινο,
Βιαράηα, Μνπζάηα, Πεζζάδα,
Μαξθφπνπιν, Καησγή, Γηιηλάηα,
Φαξαθιάηα, Φάξζα

162.699

2,02

ΕΩΝΖ Γ - Υακειήο
απνξξφθεζεο φγθνπ
αληαπνδνηηθψλ
ππεξεζηψλ

Σνπηθέο θνηλφηεηεο: Βαξχ,
Βαζηιηθάδεο, Καξπά, Κνζξέαο,
Κνκηηάηα, Μεζνβνχληα, Νενρψξη,
Παηξηθάηα, Πιαγηά, Σνπιηάηα,
Πνπιάηα, Ππξγί, Γξηδάηα,
Υαιησηάηα, Αγία Δηξήλε, Αξγίληα,
Άγηνο Νηθφιανο, Βαιεξηάλν,
Μαπξάηα, Ξελφπνπιν, Πάζηξα,
Υηνλάηα, Αγία Θέθιε,
Γακνπιηαλάηα, Κακηλαξάηα,
Κνληνγελλάδα, Κνπβαιάηα,
Μνλνπνιάηα, Ρίθη, θελέαο,
νπιιάξνη, Φαβαηάηα, Υαβδάηα,
Υαβξηάηα, Γαπγάηα, Κνπξνπθιάηα,
Σξσηαλλάηα

61.984

1,70

ΕΩΝΖ Δ – Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Σνπηθέο Κνηλφηεηεο: Θελαία,
Νχθη, Αγθψλαο, Εφια, Αζέξα

4.881

0,86

ΕΩΝΖ Σ–Δηδηθψλ
πλζεθψλ

Βνπζηάζηα, πνηκληνζηάζηα θαη
πηελνηξνθεία ζε φιεο ηηο
δεκνηηθέο-ηνπηθέο θνηλφηεηεο.

1.000

0,86

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Αθνινπζεί δηαινγηθή ζπδήηεζε, εξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ησλ ζπκβνύισλ όπσο
αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Θ. Μηραιάηνο πξόηεηλε λα κεησζνύλ ηα ηέιε ζε πνζνζηό
20% θαη απαιιαγή ησλ επνρηαθώλ επηρεηξήζεσλ.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Β. Ρνπρσηάο πξόηεηλε λα κεησζνύλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε
ζε πνζνζηό 20%.
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Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ. Γ. Γεκεηξάηνο επίζεο πξόηεηλε λα κεησζνύλ ηα ηέιε ζε
πνζνζηό 20%
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ Η. Κνπξνύθιεο πξόηεηλε λα θαηαξγεζνύλ πιήξσο ηα ηέιε
γηα ηνπο άπνξνπο, ΑκεΑ θαη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, γηα δε ηηο ππόινηπεο
θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θιπ κείσζε θαηά 50%.
Ο Γεκνηηθόο ύκβνπινο θ Ζ. Παξίζεο πξόηεηλε θαηάξγεζε γηα ηα άηνκα κε
αλαπεξία.
Σν πκβνύιην κεηά ηα παξαπάλσ, κεηνςεθνύλησλ ησλ ζπκβνύισλ θ.θ. Μηραιάηνπ,
Αξαβαληηλνύ θαη Μηλέηνπ πνπ ςεθίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ. Μηραιάηνπ, Ρνπρσηά,
ακνύξε, Εαπάληε θαη θιάβνπ πνπ ςεθίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπ θ Ρνπρσηά.
Γεκεηξάηνπ πνπ ςεθίδεη ηελ πξόηαζή ηνπ, Γθηζγθίλε θαη Κνπξνύθιε πνπ
ςεθίδνπλ ηελ πξόηαζε ηνπο, Σδσξηδάηνπ πνπ ςεθίδεη θαηά θαη Ζ. Παξίζε πνπ
δειώλεη παξώλ,
ΚΑΣΑ ΠΛΕΘΟΨΗΦΘΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
(Θεηικέρ τήθοι 22 )
Εγκπίνει ηον καθοπιζμό ζςνηελεζηών ηυν ανηαποδοηικών ηελών καθαπιόηηηαρ
και ηλεκηποθυηιζμού έηοςρ 2018 όπυρ αναλςηικά αναθέπονηαι παπαπάνυ (απ.
308/2017 απόθαζη ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ).
Η απόθαζη αςηή πήπε αύξονηα απιθμό 375/2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΖ
Σ. ΤΠΟΓΡΑΦΔ
Πηζηό αληίγξαθν
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΓΔΡΑΗΜΟ ΑΛΤΑΝΓΡΑΣΟ
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