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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 13/2014

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 74/2014                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 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 πέντε (5) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
5) Μπεναρδής Γεώργιος (αναπλ. Μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών τα εξής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72
του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την
επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.

Ως γνωστό 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,  του  Νόμου 25/1975  (74  Α΄),  429/1976 (235 Α΄),  καθώς  και  των
άρθρων 4, 5, 17 και 20 του Νόμου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόμου
2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόμου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόμου
2503/1997 (άρθρο 9 παρ.  14),2539/97 (άρθρο 25 παρ.  3)  και   του Νόμου 3345/2005 (άρθρο 5),
ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το
οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού
τέλους αφορά :

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων
και

ΘΕΜΑ:  Καθορισμός  του  συντελεστή  του  Ενιαίου  Ανταποδοτικού
Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2)  Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).
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β)  την  αντιμετώπιση  των  δαπανών εγκατάστασης  ,  συντήρησης  και  ηλεκτρικής  ενέργειας  για
φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.

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 (άρθρο 17 Ν. 1080/80).

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος
Καθαριότητας  –  Φωτισμού,  που  επιβάλλεται  για  λογαριασμό  των  ΟΤΑ,  καθορίζεται  για  κάθε
στεγασμένο ή όχι χώρο,  ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,  ανάλογα με τα τετραγωνικά
μέτρα  της  επιφάνειας  των χώρων και  τον  ορισμένο με  την απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου
συντελεστή.

Σύμφωνα επίσης 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, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών
καθαριότητας  τα  μη  ηλεκτροδοτούμενα  ύστερα  από  βεβαίωση  της  ΔΕΗ,  για  όσο  χρόνο  αυτά
παραμένουν  κλειστά και  μη  χρησιμοποιούμενα  ακίνητα  (στεγασμένοι  ή  μη  χώροι),  σύμφωνα  με
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του για όσο χρόνο αυτά αποδεδειγμένα
παραμένουν  κλειστά,  δεν  χρησιμοποιούνται  και  δεν  ηλεκτροδοτούνται.  Σε  περίπτωση  που
διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος
των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το
σχετικό πρόστιμο,  αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.

Ενόψει των ανωτέρω, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14)
και λόγω της έγκαιρης και σύννομης κατάρτισης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 με
βάση  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 στη λήψη από το Δημοτικό Συμβούλιο της σχετικής απόφασης
καθορισμού  του  ύψους  των  συντελεστών  του  ενιαίου  ανταποδοτικού  τέλους  καθαριότητας  και
φωτισμού για το έτος 2015, πρέπει να προβούμε «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
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,
υπ΄αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008).

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ο καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το
ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2015 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.
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Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
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Αυτό  βέβαια  προϋποθέτει  τη  σύνταξη  οικονομοτεχνικής  μελέτης.  Στη  παρούσα  φάση  υπάρχει
αδυναμία εκτίμησης των οικονομικών δεδομένων αφού δεν διαθέτουμε επαρκή οικονομικά στοιχεία ώστε
να συνταχθεί η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, βάσει της οποίας μπορούμε αντικειμενικά και κοινωνικά
δίκαια  να  προβούμε  στον  καθορισμό  του  νέου  συντελεστή  του  Ενιαίου  Ανταποδοτικού  Τέλους
Καθαριότητας και Φωτισμού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής ύφεσης της χώρας
μας στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών των δημοτών μας, προτείνεται η διατήρηση της τιμής
του Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού όπως αυτή είχε οριστεί με την υπ΄ αρ. 27/2011 απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
- τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- την ΚΥΑ 29530/14 (ΦΕΚ 2059/Β’ 29-07-14)
- 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 υπ’ αρ. 27/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου
- τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση 
- το γεγονός ότι στη παρούσα φάση υπάρχει αδυναμία εκτίμησης των οικονομικών δεδομένων

και αδυναμία σύνταξης της απαραίτητης οικονομοτεχνικής μελέτης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών:
Α.  τη  διατήρηση  της  τιμής  του  τέλους  Καθαριότητας  και  Φωτισμού  στα  δύο  (2,00)  ευρώ  ανά

τετραγωνικό μέτρο.

Β. Ο συντελεστής να είναι ενιαίος για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου.

Μειοψήφισε η δημοτική σύμβουλος κ. Φρατζέσκου Αθηνά που δήλωσε «όχι δεν ψηφίζω».

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  74/2014
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος

ΑΔΑ: 69Η3ΩΗΧ-ΔΦ1


	ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
	Στα Ψαρά σήμερα την 25η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με αριθμό Πρωτ. 1931/21-11-2014 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 πέντε (5) και ονομαστικά οι:
	ΠΑΡΟΝΤΕΣ
	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ



		2015-01-19T16:42:27+0200
	Athens




