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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ  17/2016 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :  93/2016   
Στα Ψαρά σήμερα την 28η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και
ώρα 17:30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Ψαρών,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.
1196/24-11-2016  έγγραφη  πρόσκληση  της  Προέδρου  του,  η  οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87). 
Διαπιστώθηκε  πως  υπάρχει  νόμιμη  απαρτία  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  δεκατριών  (13)  μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση εννέα (9) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κουτσοδόντη Αγγελική
2) Χαχούλης Φώτιος
3) Χατζησκουλίδης Χρήστος
4) Δημητρέλης Νικόλαος
5) Βασιλική Ευαγγελία
6) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
7) Παπαμιχάλης Ιωάννης
8) Κουτσοδόντη Βασιλική
9) Κούτικα Αγγελική
Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έδωσε το λόγο
στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών
την εισήγηση του αρμοδίου υπαλλήλου:
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. Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06 αρμοδιότητα
του Δημοτικού Συμβουλίου είναι να καθορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
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 (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.3345/2005  (άρθρο  5),  όπου  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
β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό
των κοινόχρηστων χώρων.
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ΘΕΜΑ: Καθορισμός του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού.

          ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
3) Βασιλικής Ιωάννης
4) Μπεναρδής Γεώργιος

 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).
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Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για τη
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.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην  ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος
Β'),  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 2016 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 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 2016 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 Ψαρών:

I.Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων 
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2015.
1. Για το έτος 2015, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 22.712.34 €  . 

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 22.712.34 €
2. Για την περίοδο Ιαν – Σεπτ 2015, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.481.26   €.

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 11.481,26 €
Σημείωση: Για  το  2015,  τα  έσοδα του  Δήμου από την  παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού,  παρουσιάζονται  σε  αυτά  τα  επίπεδα,  εξαιτίας  του  γεγονότος  της  μη  έγκαιρης
αποστολής των εκκαθαρίσεων της ΔΕΗ, με αποτέλεσμα να καταστεί αδύνατη η λογιστική τακτοποίηση

Σελίδα 2 από 6

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
ΑΔΑ: ΨΣ7ΝΩΗΧ-1ΗΘ



των ανωτέρω συμψηφισμών στο τέλος κάθε μήνα καθώς και η μηνιαία ενημέρωση του απολογισμού
του Δήμου, ως προς τα πραγματοποιηθέντα έσοδα στους οικείους κωδικούς των τελών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2016
1. Για την περίοδο Ιαν – Σεπτ 2016, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 34.016,84   €  

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 34.016,84 €
2. Για την περίοδο Οκτ – Δεκ 2016 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συν. ύψους 6.803,37 

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία
καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει   συνολικά στο ποσό των 40.820,21 €.

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 :

Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2015
1. Για το έτος 2015, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το

Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 42.637,68€  . 
2. Για  την  περίοδο Ιαν  –  Σεπτ  2015,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  παροχή υπηρεσιών

καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 28.570,78€  . 
Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2016
1. Για  την  περίοδο Ιαν  –  Σεπτ  2016,  οι  δαπάνες  που  αφορούσαν  την  παροχή υπηρεσιών

καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 38.460,58€.
2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Οκτ – Δεκ 2016 αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος

των   15.242,50 €. 
Κατά  συνέπεια  για  το  οικονομικό  έτος  2016  το  σύνολο  των  πραγματοποιηθέντων  αναγκών  του
Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει   συνολικά στο
ποσό των 53.703,08 €.
Ανακεφαλαιώνοντας,  οι  συνολικές  εισπράξεις  του Δήμου Ψαρών,  για  το οικονομικό  έτος  2016,  οι
οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 40.820,21 €., δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των δαπανών οι
οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 53.703,08 €.
Συνεπώς,  όπως  προκύπτει  από  τα  ανωτέρω  στοιχεία,  στην  υπηρεσία  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού, για το σύνολο του οικονομικού έτους 2016, προκύπτει έλλειμμα ύψους 12.882,87 €,
το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από τα προβλεπόμενα έσοδα των επόμενων ετών. 

III.Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017.
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 1
του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα Δημοτικά Συμβούλια για τον υπολογισμό του
Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού να καθορίζουν μέχρι επτά (7) κατηγορίες
και για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα με το κόστος παροχής της παρεχόμενης από
το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας, 
Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται ως
κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως
καταστήματα, βιομηχανίες κ.λ.π.. με τον περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της
πρώτης  και  της  τελευταίας  κατηγορίας,  δεν  μπορεί  να  ορισθεί  μεγαλύτερη  του  πενταπλασίου  της
μικρότερης.
Σ  το σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν    88/2015    απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2016, είχαν διαμορφωθεί
ως ακολούθως:

Ενιαίος συντελεστής για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 2,00 € / τ.μ.

Σύμφωνα  με  τους  ισχύοντες  συντελεστές  του  2016  και  ανάλογα  με  το  σύνολο  των  τ.μ.  που
κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2017 έχει
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ως ακολούθως :

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.
Προβλεπόμενα

Έσοδα
Οικίες και Γενική χρήση 20.590 2,00 € 41.180,00 €

Σύνολο 41.180,00 €
Εκτιμώμενο ποσό αλλαγών στην ΔΕΗ των χρεωστέων επιφανειών έτους 2017 
σε ευρώ (Λόγω νέων ηλεκτροδοτήσεων και τροποποιητικών δηλώσεων τ.μ.)

10.486,48 €

Νέο Σύνολο 51.666,48 €
Το ανωτέρω ποσό, αναμένεται να κατανεμηθεί στους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, για το έτος 2017, ως εξής:

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 51.666,48 €

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017

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.Δ. Περιγραφή Κωδικού
Προβλεπόμενες

Δαπάνες

20-6011.001 Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού 18.018,00€ 

20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων Καθ/τας 25.560,00€ 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση Δ.Δ ΤΥΔΚΥ 2.252,28€ 

20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορέςΤΕΑΔΥ 597,72€

20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ 4.738,48€ 

20-6422. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 500,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 51.666,48 €

Οι  δαπάνες  που  απαιτούνται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 51.666,48   €.

Συμπεράσματα:

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Ψαρών, για το οικονομικό έτος 2017,
οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  51.666,48    €,  ισοσκελίζουν  με  το  σύνολο  των
προβλεπόμενων  δαπανών,  οι  οποίες  αναμένεται  να  ανέλθουν  στο  ύψος  των  51.666,48    €,
καλύπτοντας  έτσι  το  ετήσιο  κόστος  λειτουργίας  της  υπηρεσίας  καθαριότητας  και
ηλεκτροφωτισμού, μη δημιουργώντας ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών
των τελών καθαριότητας. Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών,  ανά κατηγορία
υπόχρεου, ως ακολούθως:

Ενιαίος συντελεστής για όλη τη διοικητική περιφέρεια του Δήμου 2,00 € / τ.μ.

Απαλλασσόμενες κατηγορίες. 

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-
06-2005,  η  οποία  ορίζει  ως  υποχρεωτική  την  πλήρη  απαλλαγή  από  το  τέλος  καθαριότητας  των
ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου
εκπροσώπου του  και  δεν  ηλεκτροδοτούνται,  ύστερα από βεβαίωση της  ΔΕΗ,  για  όσο χρόνο αυτά
παραμένουν  κλειστά.  Πρόκειται  για  κατηγορία  ακινήτων,  στεγασμένων  ή  μη,  που  δεν
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ηλεκτροδοτούνται  και δεν χρησιμοποιούνται,  δηλαδή δεν εκμισθώνονται,  δεν ιδιοκατοικούνται  ούτε
γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. 
Σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3  του  άρθρου  202  του  Ν.3463/06,  με  ίδια  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η
μείωση των δημοτικών τελών μέχρι το πενήντα τοις  εκατό (50%), ή η πλήρης απαλλαγή από αυτά, για
συγκεκριμένες  κατηγορίες  ατόμων.  Ειδικότερα,  η  απαλλαγή  αφορά  στους  απόρους,  στα  άτομα  με
αναπηρίες και στους πολυτέκνους, όπως η ιδιότητα της κάθε κατηγορίας οριοθετείται αντίστοιχα από
την κείμενη νομοθεσία. 
Συνεπώς προτείνουμε την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 50% των
ανωτέρω  κατηγοριών  ευπαθών  με  την  κατάθεση  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  όπως  αυτά
ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.
Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω,  προτείνεται  η διατήρηση της τιμής του Τέλους Καθαριότητας και
Φωτισμού όπως αυτή είχε οριστεί με την υπ’ αρ. 88/2015 απόφαση του δημοτικού μας συμβουλίου.

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.
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Η Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές

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, 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).
Με την περίπτωση ζ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Συνεπώς για
τη  λήψη  απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  περί  επιβολής  τελών,  δικαιωμάτων  και  εισφορών
απαιτείται μετά την 1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αρ. 88/2016 απόφαση της 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.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
- το άρθρο 93 παρ.3 του Ν.3463/06
- τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
- την ΚΥΑ οικ. 23976/22.07.2016 (ΦΕΚ 2311/26.07.2016 τεύχος Β')
- 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. 88/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
- την υπ’ αρ. 88/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
τη σχετική νομολογία που αναφέρθηκε στην εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  93/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
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