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Α  π  ό   σ   π  α  σ  μ  α
από το υπ’ αριθ. 18/2019 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας

Αριθ. Απόφ. 149/2019                                                Π ε ρ ί λ η ψ η                     
Περί  προσδιορισμού  των  ανταποδοτικών  τελών  της
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος
2020

Σήμερα την 26η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο Αίγινας
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κτήριο Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών
Αγ.  Παρασκευής  και  Μεριστού  στην  πόλη  της  Αίγινας,  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.
14952/22.11.2019 πρόσκληση του Προέδρου κ. Θεριανού Στυλιανού που δημοσιεύθηκε στον ειδικό
χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  νόμιμα  στον  κ.  Δήμαρχο,  στους  Δημοτικούς
Συμβούλους, καθώς και στους Προέδρους των Συμβουλίων των Κοινοτήτων Αίγινας. 

Στην Συνεδρίαση ήταν :
από τους Δημοτικούς Συμβούλους

Παρόντες:1/Σκαλτσιώτης  Γεώργιος,  2/Μούρτζης  Αντώνιος,  3/Καραγιάννης  Δημήτριος,
4/Πτερούδης  Νικόλαος,  5/Γκαρής  Μάριος,  6/Μούρτζης  Δημήτριος,  7/Μαυροθαλασσίτης
Χρυσόστομος  (Αντιπρόεδρος),  8/Μαρμαρινός  Σταμάτης,  9/Σαλπέα-  Στάθη  Αικατερίνη,
10/Μαρμαρινός Παναγιώτης, 11/Κουκούλης Παναγιώτης, 12/Λογοθέτης Εμμανουήλ, 13/Λεούσης
Νεκτάριος,  14/Δούκας  Σωκράτης,  15/Πούντος  Νικόλαος,  16/Τζίτζης  Φίλιππος,  17/Μεθενίτης
Παντελεήμων,  18/Ντελής  Αντώνιος,  19/Ηλίας  Παναγιώτης,  20/Κουκούλη Μαρία  (Γραμματέας),
21/Θεριανός Στυλιανός (Πρόεδρος).

Απόντες:1/Μούρτζης  Γεώργιος,  2/Πάλλης  Στυλιανός,  3/Βατικιώτης  Δημήτριος,  4/Γαλάνης
Γρηγόριος, 5/Πούντος Ιωάννης, 6/Λαμπαδάριος Στυλιανός, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν.

από τους προέδρους των Κοινοτήτων
Παρόντες: 1/Κασιμάκης Παναγιώτης (Κ. Αίγινας), 2/Γιαννούλης Μηνάς (Κ. Κυψέλης), 3/Λεούσης
Εμμανουήλ (Κ. Μεσαγρού) και 4/Μαρτής Μιχαήλ (Κ. Πέρδικας).
  
Απόντες: 1/Γρυπαίος Ηλίας (Κ. Βαθέος), αν και νόμιμα προσκλήθηκε.
 
Στη Συνεδρίαση παρίστατο και  ο Δήμαρχος κ.  Ιωάννης Π. Ζορμπάς,  ο οποίος είχε προσκληθεί
νόμιμα από τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη Συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο κ. Αθανάσιος Ε. Λορέντζος, Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου
Αίγινας, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της Συνεδριάσεως.
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Γκαρής  Μάριος  απεχώρησε  προσωρινά  από  την  αίθουσα  προ  της
έναρξης της συζήτησης του 1ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης και επανήλθε στην έναρξη της
συζήτησης του 11ου  θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Μούρτζης  Αντώνιος  διαπιστώθηκε απών από την αίθουσα κατά τη
συζήτηση και ψηφοφορία του 6ου και 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Λεούσης  Νεκτάριος  απεχώρησε  οριστικά  από  την  αίθουσα   στην
έναρξη της συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Μούρτζης Δημήτριος, κα Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη και κ. Πούντος
Νικόλαος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα  στην έναρξη της συζήτησης του 10ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Δούκας Σωκράτης και κ. Μαρμαρινός Σταμάτης απεχώρησαν οριστικά
από την αίθουσα στην έναρξη της συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Το θέμα της ημερήσιας διάταξης με σειρά 15η συζητήθηκε μετά τη λήψη απόφασης επί του 8ου

θέματος της ημερήσιας διάταξης.
   
                       Θέμα 10ο                                                  Αριθ. Απόφ. 149/2019

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη του Σώματος:

α) την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΞ6Ω68- ΑΔ7) με θέμα:
«Περί αναπροσαρμογής τελών καθαριότητας – φωτισμού και Δημοτικού Φόρου (Σχετική η υπ’
αριθμ.  112/2016  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής)».  Σύμφωνα  με  την  απόφαση  αυτή
εγκρίθηκε, κατόπιν τεκμηριωμένης ανάλυσης των Οικονομικών υπηρεσιών, η αναπροσαρμογή από
01/01/2017  και  εφεξής  των  τελών  καθαριότητας  και  φωτισμού  για  τις  Δημοτικές  Κοινότητες
Κυψέλης,  Βαθέος  και  Πέρδικας,  καθώς  και  η  αναπροσαρμογή  του  ενιαίου  συντελεστή  φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων για ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια Δήμου Αίγινας.

β) Την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜΧΖΩ68-ΞΟΥ). Σύμφωνα με
την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η διατήρηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018
στο ύψος που καθορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

γ) Την υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚ6Ω68-ΨΘΠ). Σύμφωνα με
την απόφαση αυτή εγκρίθηκε η διατήρηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019
στο ύψος που καθορίστηκε με τις  υπ’ αριθμ.  53/2018 και  204/2016 αποφάσεις  του Δημοτικού
Συμβουλίου.
 
δ)  την  από  21-10-2019  εισήγηση  της  Οικονομικής  Υπηρεσίας  του  Δήμου  η  οποία  έχει  ως
ακολούθως: 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19:
"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 των παρόντων."
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι
αντικειμενικά,  δίκαια  και  ανάλογα  της  παρεχόμενης  υπηρεσίας  και  της  ωφελιμότητας  σε  κάθε
κατηγορία  υπόχρεων.  Επίσης  πρέπει  να   τηρείται   αυστηρά  η  θεμελιώδης  αρχή  της
ανταποδοτικότητας  και  η  αύξηση  των  τελών  είναι  ανάλογη  µε  την  αύξηση  του  κόστους  των
παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επίσης,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Απόφαση οικ.55905/2019ΚΥΑ των Υπ. Οικονομικών και
Εσωτερικών  (ΦΕΚ  3054/Β/29-7-2019)  με  θέμα  την  παροχή  οδηγιών  για  την  κατάρτιση
προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 – τροποποίηση της  αριθμ.  7028/2004  (Β’
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253)  απόφασης,  οι διατάξεις  του  άρθρου  266  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική
της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –  Πρόγραμμα  Καλλικράτης’’,  για  τον
προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να:
•  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,
•  μην  υπερβαίνουν  το  ύψος  των  δαπανών που  απαιτούνται  για  την  παροχή  των ανταποδοτικών
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας,
• καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες δαπάνες του
δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρα σας παραθέτουμε τα ακόλουθα στοιχεία από την διαχείριση των
τελών ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟ . 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών 55905/2019
(ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019): 
<<Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία
ύδρευσης,  υπηρεσία  καθαριότητας  και  φωτισμού)  για  τον  Π/Υ  2020  θα  πρέπει  να  γίνονται  με
γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να
εισπραχθούν εντός του έτους 2019.  Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους  2019
εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν την δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2019, τότε το
ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των
τελών για το έτος 2020,  επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν
υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία
εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
-την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2018,
-την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2019 μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του
Π/Υ 2020, (Ιανουάριος – Αύγουστος 2019).
-την εκτέλεση του Π/Υ 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο (Ιανουάριος – Αύγουστος 2018).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των Εσόδων και
Δαπανών  της  Ανταποδοτικής  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  και  Ηλεκτροφωτισμού  για  τα  αντίστοιχα
διαστήματα διαμορφώνεται ακολούθως.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  _ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20) _ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΕΤΟΣ 2018

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
0311 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.200.763,43
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33,00
2111 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 426.376,74
3211 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.448,52

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.630.621,69

ΕΣΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ



ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
20.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.293.144,74
20.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 0,00
20.8 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε 124.047,79

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.417.192,53

ΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
0311 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2.042.946,97
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 33,00
2111 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 447.650,42
3211 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 5.732,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.496.363,19

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
20.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2.157.352,72
20.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 6.820,00
20.8 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε 154.646,80

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.318.819,52

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΣΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΞΟΔΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  _ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20) _ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΕΤΟΣ 2019

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
0311 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.135.170,17
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 170,00
2111 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 503.766,63
3211 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.664,70

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.654.771,50

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
20.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.288.362,19
20.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 4.712,33
20.8 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε 173.735,18

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.466.809,70

ΕΣΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019

ΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2019
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ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
0311 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.830.000,00
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 300,00
2111 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 505.000,00
3211 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.355.300,00

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
20.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.500.000,00
20.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 280.000,00
20.8 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε 175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.955.000,00

ΕΣΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΕΞΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι δεν έχουν επέλθει σοβαρές αλλαγές μέχρι
στιγμής στην εν λόγω Υπηρεσία υπολογίζεται ότι τα ΕΣΟΔΑ και ΕΞΟΔΑ της εν λόγω Υπηρεσίας
θα διαμορφωθούν ως εξής:  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΤΟΥΣ 2020

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
0311 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.830.000,00
0313 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 30.000,00
2111 ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 200.000,00
(3211-85) ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 15.000,00
5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 400.300,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2.475.300,00

ΚΑΕ ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ
20.6 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.550.000,00
20.7 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 650.000,00
20.8 ΔΑΠΑΝΕΣ Π.Ο.Ε 175.000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.375.000,00

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020

ΕΞΟΔΑ
ΠΡΟΒΛΕΨΗ 2020

ΕΣΟΔΑ

Η  Υπηρεσία  με  τους  υπάρχοντες  συντελεστές  τελών  όπως  αυτοί  αυξήθηκαν  με  τις  ως  άνω
μνημονευόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, φαίνεται ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς της
άρα προτείνεται να παραμείνουν σταθεροί για το έτος 2020 σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες:

ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ



ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ
1,65 €/m2
3,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
1,88 €/m2
5,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
1,65 €/m2
2,00 €/m2

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
1,65 €/m2
5,00 €/m2

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δ.Φ 0,12/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ
1,88 €/m2
5,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ.ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

Επίσης  λαμβάνοντας  υπόψη  το  άρθρο  185  του  Ν.4555/2018  και  συγκεκριμένα  τη  παρ.2,  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:
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος συντελεστής:  ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής
δραστηριότητας.

Προτείνεται  η  υποχρεωτική  θέσπιση  συντελεστή  για  κοινωφελείς,  μη  κερδοσκοπικούς  και
φιλανθρωπικούς σκοπούς ως εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ κ.λπ ΣΚΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑ

1,00 €/m2

Παρακαλώ  όπως  αποφασίσετε  σχετικά  και  εισηγηθείτε  το  θέμα  προς  ψήφιση  στο  Δημοτικό
Συμβούλιο.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το συμβούλιο αφού 
έλαβε υπόψη του:
 Την υπ’ αριθμ. 204/2016 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΗΞ6Ω68-ΑΔ7).

ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ



 Την υπ’ αριθμ. 53/2018 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΜΧΖΩ68-ΞΟΥ).
 Την υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚ6Ω68-ΨΘΠ).
 Την υπ’ αριθμ. 87/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία γίνεται αποδεκτή η 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου και εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως
εγκρίνει τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 
στο ύψος που προτάθηκε κατά τα ανωτέρω.
 Την υπ’ αριθμ. 17/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΑΔΑ: ΩΚΨΞΩ68-ΥΘΘ).
 Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε εναλλακτική πρόταση επί των ανωτέρω εισηγήσεων.
 Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με 
λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
 Την  Εγκύκλιο  41  με  αριθ.  πρωτ.  12243/14.06.2007  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας
Διοίκησης  και  Αποκέντρωσης  με  θέμα:  Η  κανονιστική  αρμοδιότητα  των  ΟΤΑ α΄  βαθμού  επί
θεμάτων επιβολής φόρων,  τελών,  δικαιωμάτων και  εισφορών,  στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του
Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006).
 Τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006), του Ν. 3852/2010

Αποφασίζει, κατά πλειοψηφία
Με 9 υπέρ έναντι 5 κατά

Επί 14 παριστάμενων μελών

Ι.- Την  διατήρηση  των  τελών  καθαριότητας  και  φωτισμού  καθώς  και  του  ενιαίου  συντελεστή
φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων για το έτος 2020 στο ύψος που καθορίστηκε με την
υπ’ αριθμ. 75/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΞΚ6Ω68-ΨΘΠ).

Ως εκ τούτου οι οριζόμενοι  για το έτος  2020 συντελεστές δημοτικών τελών καθαριότητας  και
φωτισμού καθώς και του ενιαίου συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων ακινήτων είναι οι
εξής:

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚ/ΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ
1,65 €/m2
3,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΙΓΙΝΑΣ 
1,88 €/m2
5,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΥΨΕΛΗΣ
1,65 €/m2
2,00 €/m2

ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ
1,65 €/m2
5,00 €/m2

ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ



ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Δ.Φ 0,12/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑΓΡΟΥ
1,88 €/m2
5,00 €/m2

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚ.ΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 

ΙΙ. Θεσπίζεται συντελεστής για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς ως
εξής:

ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ κ.λπ ΣΚΟΠΩΝ ΚΤΙΡΙΑ

1,00 €/m2

ΙΙΙ.- Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως ή ανακλήσεως της. 

Υπέρ  της  πρότασης  έγκρισης  του  θέματος  ψήφισαν  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Σκαλτσιώτης
Γεώργιος,  Μούρτζης  Αντώνιος,  Θεριανός  Στυλιανός,  Κουκούλη  Μαρία,  Μαυροθαλασσίτης
Χρυσόστομος,  Μαρμαρινός  Σταμάτιος,  Μαρμαρινός  Παναγιώτης,  Μεθενίτης  Παντελεήμων  και
Ντελής Αντώνιος.  Κατά της πρότασης έγκρισης  του θέματος ψήφισαν οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι
Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ, Δούκας Σωκράτης, Τζίτζης Φίλιππος και Ηλίας
Παναγιώτης.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ. 149/2019
Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται

Ο  Πρόεδρος                                                                                Τα  μέλη
Ακριβές αντίγραφο

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Θεριανός Στυλιανός

ΑΔΑ: Ω6ΔΤΩ68-5ΓΘ
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