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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
Δ Η Μ Ο Σ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ
ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 12/2019
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Η.Ν. Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού
Αρ. Απόφασης : 44/2019
Στα Ψαρά σήμερα την 18η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη
και ώρα 17:30 μ.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Η.Ν. Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1820/13-12-2019 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 και 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν.
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Βασιλική Ευαγγελία
3) Δημητρέλη Μαργαρίτα
4) Καραγιώργη Μαρκέλλα
5) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μπεναρδής Γεώργιος
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη και εισηγούμενος το 9ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών
και Οικονομικών Υπηρεσιών:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια
κανονιστικών αποφάσεων (επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών) του δήμου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’) ορίζονται τα εξής:
«Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και
εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι
τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη
των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε
σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες
ψήφους επί τα ων παρόντων»
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.
(171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα
4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93
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(άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9
παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται
εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
και
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με
αυτές.
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, απαγορεύεται.
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και
φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας
και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας
και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.
Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό τροποποιήθηκε
από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, 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.
Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του
άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη
ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο
ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της
ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται
σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει
διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το
διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν
αναζητούνται.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση
αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται
ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/19, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του
άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού
Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
της παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το
Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με σκοπό «την
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού των κοινοχρήστων
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χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες
ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την
υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό
των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των
δημοτικών τελών.
Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων
συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν
εντός του έτους 2020 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό
του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να :
1.
καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην δημιουργούνται
ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από
την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία,
2.
μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
3.
καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες
δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών:
I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
1. Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 56.853,10 €.
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 56.853,10 €
2. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
27.558,19€.
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 27.558,19 €
2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019
1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.291,48€
 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 19.291,48 €
2. Για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού
ύψους 33.213,54 €
3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την
υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 52.505,02 €.
II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των δαπανών
ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :
1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2018
1.
Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας
για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 59.614,22 €.
2.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 29.741,63 €.
2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019
1.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 20.319,41 €.
2.
Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2019 αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 43.658,11 €.
3.
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για
την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αναμένεται να ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 63.977,52 €.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, για το οικονομικό έτος 2019,
οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 52.505,02 €, δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των
δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 63.977,52 €.
Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, στην υπηρεσία καθαριότητας και
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ηλεκτροφωτισμού, για το σύνολο του οικονομικού έτους 2019, προκύπτει έλλειμμα ύψους 11.472,50€.
Στην παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής:
«Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι
δήμοι με πληθυσμό κάτω των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων μπορούν, όταν τα έσοδα των
ανταποδοτικών τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις
καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό
σκοπό. Απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία ελέγχεται από την αρμόδια για την εποπτεία τους Αρχή, είναι
να έχει ληφθεί σχετική απόφαση επιβολής τελών, που να αφορά το έτος στο οποίο αναφέρεται ο
προϋπολογισμός, ή το επόμενο οικονομικό έτος. Το ύψος των τελών σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να
καθοριστεί, εάν απαιτείται, έως το ύψος των αντίστοιχων τελών του δήμου της έδρας του νομού. Κατά
την πρώτη εφαρμογή της παρούσας διάταξης και στην περίπτωση που δεν υφίσταται απόφαση επιβολής
τελών για το τρέχον έτος, η κάλυψη των δαπανών αυτών από άλλους πόρους των δήμων προϋποθέτει τη
λήψη απόφασης επιβολής τελών για το έτος 2018.»
Επομένως, κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάταξης, οι δαπάνες αυτές ύψους 11.472,50€, θα
καλυφθούν από τα λοιπά τακτικά έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 5119 «χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου»
III.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1
του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, 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: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς
και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) 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.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 3/2019 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019, είχαν διαμορφωθεί ως
ακολούθως:
Κατηγορίες
Οικιακή χρήση
Επαγγελματική χρήση

Συντελεστής
2,00 € / ΤΜ
2,00 € / ΤΜ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που κοινοποιούνται
στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως:
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Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ
Τ.Μ.

33.033,00 €

2,00 €

66.066,00 €

8.000,00€

2,00 €

16.000,00€

Κατηγορία χώρων
Οικίες και Γενική (Επαγγελματική)
χρήση
Ποσό που υπολογίζεται πως θα
προκύψει από καταγραφή και
αναζήτηση στοιχείων του Δήμου

Προβλεπόμενα Έσοδα

Σύνολο

82.066,00€

Το ανωτέρω ποσό, αναμένεται να κατανεμηθεί στους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2019, ως εξής:


ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 68.388,33 €



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από
παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 13.677,67 €

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο
πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και
φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:
Κ.Α.
20-6011.001
20-6041.001
20-6051.001
20-6051.002

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές μονίμου προσωπικού
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας
Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δ. Δ ΤΥΔΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ

20-6051.003

Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ

20-6051.004

Εργοδοτικές εισφορές Δημοσίου Δικαίου ΕΦΚΑ-ΙΚΑ

20-6054.001
20-6422.
20-6721.001
20-8111.
20-8113.

ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
Εισφορά υπέρ Δι.Α.Νο.Χ.Α.Ε.
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΟ
64.624,88 €
8.240,00
2.940,44
1.591,20
517,20
8.090,29
2.344,50
500,00
5.497,72
721,40
1.962,77
97.030,40 €

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 97.030,40 €
Συμπεράσματα:
1) Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Η.Ν. Ψαρών, για το οικονομικό έτος
2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 82.066,00€, δεν καλύπτουν το σύνολο των
προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 97.030,40 €,
Συνεπώς, όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, στην υπηρεσία καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού, για το σύνολο του οικονομικού έτους 2020, προκύπτει έλλειμμα ύψους
-14.714,40 € .
2) Επίσης λαμβάνοντας υπόψη την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, από την
παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, καθώς και τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της
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ανταποδοτικότητας, προτείνεται η διαμόρφωση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:
Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικιακή χρήση
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

2,00 € / τμ
1,50 € / τμ
2,10 € / τμ

Σύμφωνα με τους ανωτέρω νέους καθοριζόμενους συντελεστές και το σύνολο των τ.μ. που
κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 έχει
ως ακολούθως :
Κατηγορία χρήσης
Οικιακή χρήση
Ποσό που υπολογίζεται πως θα προκύψει
από καταγραφή και αναζήτηση στοιχείων του
Δήμου
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική &
φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ
ΑΝΑ Τ.Μ.

Προβλεπόμενα
Έσοδα

30.533,00

2,00 € / τμ

61.066,00 €

8.000,00

2,00 € / τμ €

16.000,00 €

1,50 € / τμ
2.500,00

2,10 € / τμ

Σύνολο

5.250,00 €
82.316,00 €

Το ανωτέρω ποσό, αναμένεται να κατανεμηθεί στους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2019, ως εξής:


ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 68.596,67€



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από
παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 13.719,33€

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών, για το
οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 82.316,00 €, δεν καλύπτουν το
σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 97.030,40 €.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω στοιχεία, στην υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το
σύνολο του οικονομικού έτους 2020, εκτιμάται ότι θα προκύψει έλλειμμα -14.714,40 €, το οποίο θα
καλυφθεί από τα λοιπά τακτικά έσοδα και συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 5119 «χρηματικό υπόλοιπο
προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου», καθώς σύμφωνα με την
παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α'), «Για την ισοσκέλιση των
ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, οι δήμοι με πληθυσμό κάτω
των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) κατοίκων μπορούν, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών τους
υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις καλύπτουν από κάθε είδους
τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν προορίζονται για ειδικό σκοπό».
Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, καθώς και το άρθρο 11 του Ν.4623/19, δίνεται η δυνατότητα
κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη
συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική
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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 δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί
θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι
οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται
αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και
κοινοτικών συμβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ
Εγκύκλιος 41/2007).
Με τη Εγκύκλιο ΥΠΕΣ αριθ. 49/62650/23-11-2006 γίνονται δεκτά τα εξής σχετικά με τη
δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών,
δικαιωμάτων και εισφορών:
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 ΦΕΚ (Α'171) όπως
τροποποιήθηκε με τα διαλαμβανόμενα στο στοιχ. β) της παρ. 1 του άρθρου 8, σε συνδυασμό με τα
οριζόμενα της παρ. 2 του όρθρου 25 του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ Α' 131), οι αποφάσεις των Δημοτικών
και Κοινοτικών Συμβουλίων περί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, εφ' όσον δεν
ρυθμίζεται διαφορετικά ο τρόπος δημοσίευσης τους δημοσιεύονται εντός πέντε ημερών από την ημέρα
που λαμβάνονται. Ειδικότερα, τοιχοκολλώνται σε ειδικό πίνακα του Δημοτικού ή Κοινοτικού
καταστήματος που είναι προορισμένος για τον σκοπό αυτό. Η τοιχοκόλληση βεβαιώνεται με τη
σύνταξη αποδεικτικού ενώπιον δύο μαρτύρων. Περίληψη των πράξεων αυτών δημοσιεύεται σε μία
ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, άλλως σε εφημερίδα που εκδίδεται στην
ευρύτερη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση ή περιφέρεια και περιλαμβάνει τα κύρια και ουσιώδη στοιχεία της
κανονιστικής πράξης.
Από το συνδυασμό των προεκτεθέντων διατάξεων προκύπτει ότι η δημοσίευση των κανονιστικών
αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (για την ταυτότητα του
λόγου και επί θεμάτων αναπροσαρμογής) συντελεστών φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών
διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958 όπως ισχύει, οι
οποίες ως ειδικές δεν καταργήθηκαν από τις μεταγενέστερες διατάξεις του ΠΔ 410/95 (άρθρου 96
παρ. 6) (ήδη άρθρου 79 του Ν. 3463/06), με τις οποίες ρυθμίζονται γενικώς τα σχετικά με τη
δημοσίευση των λοιπών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων (ΣτΕ
3273/2004).
Κατά την αληθή δε έννοια των διατάξεων του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως
ισχύει, για να αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση οι εν λόγω κανονιστικές αποφάσεις απαιτείται
δημοσίευση τους, συντελούμενη με την τοιχοκόλληση ολόκληρου του κειμένου τους στο δημοτικό ή
κοινοτικό κατάστημα παρουσία δύο μαρτύρων, οι οποίοι συνυπογράφουν το αποδεικτικό
δημοσιεύσεως. Επιβάλλεται δηλαδή σωρευτικά ως συστατικός τύπος, με την τήρηση του οποίου
ολοκληρώνεται η διαδικασία έκδοσης των οριζόμενων από το ανωτέρω άρθρο πράξεων, αφενός
η κατά πλήρες κείμενο δημοσίευση τους και αφετέρου η παρουσία δύο μαρτύρων κατά την
ανάρτηση τους σε εμφανές σημείο της οικείας υπηρεσίας. Με τη δημοσίευση τους οι διοικητικές
αυτές πράξεις καθίστανται άμεσα προσιτές στους πολίτες, με συνέπεια τη δημιουργία τεκμηρίου
γνώσης τους και τη δυνατότητα ελέγχου της νομιμότητας τους από το ΣτΕ και τα άλλα
δικαστήρια.
Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόμενη στη διάταξη του άρθρου 66 του ΒΔ της 24.9/20-10-1958,
όπως ισχύει, δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων και
σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήμο, αποβλέπει
κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ απλώς στην περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω αποφάσεων στο
κοινό και συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί, δημοσίευση, η
παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων αυτών (ΣτΕ
1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005).
Συναφώς, από τα παραπάνω παρέπεται ότι μετά την ως άνω δημοσίευση των κανονιστικών
αποφάσεων συνάγεται αμάχητο τεκμήριο γνώσεως του περιεχομένου τους από τον ενδιαφερόμενο,
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συνεπώς από το χρονικό αυτό σημείο και ειδικότερα από την επόμενη της δημοσιεύσεως τους
αρχίζει η κατά το άρθρο 46 παρ. 1 του ΠΔ 18/1989 (ΦΕΚ Α'8) εξηκονθήμερη προθεσμία για την
προσβολή τους με αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, ανεξάρτητα από τα εάν οι αποφάσεις
αυτές έχουν περαιτέρω γνωστοποιηθεί μέσω του ημερήσιου ή εβδομαδιαίου τύπου και αν η, δια
του τύπου, δημοσίευση υπήρξε η προσήκουσα (ΣτΕ 14/2005)
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
 τις διατάξεις της περίπτωσης στ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
 την υπ’ αρ. ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): Παροχή οδηγιών για
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης
 τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄)
 τις διατάξεις των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄)
 τις διατάξεις του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 τις διατάξεις του άρθ. 25 Ν. 1828/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 την παρ. 1 του άρθρου 47 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α')
 την υπ’ αρ. 3/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
 τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση
 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Η.Ν. Ψαρών τη διαμόρφωση των συντελεστών
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:
Κατηγορίες

Συντελεστής

Οικιακή χρήση
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας

2,00 € / τμ
1,50 € / τμ
2,10 € / τμ

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 44/2019
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Βρατσάνος

Τα Μέλη
Υπογραφές

