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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από το Πρακτικό τησ 20ησ/ 12.09.2022 Σακτικήσ υνεδρίαςησ
του Δημοτικοφ υμβουλίου του Δήμου Βζλου – Βόχασ.

Αριθμόσ Απόφαςησ: 63/2022
Θζμα 1ο: Περί αναπροςαρμογήσ τελϊν καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμοφ του Δήμου, βάςει
νζων δεδομζνων.
ιμερα τθν 12η του μηνόσ επτεμβρίου ημζρα Δευτζρα του ζτουσ 2022 και ϊρα 20.00 ςυνιλκε ςε
τακτικι ςυνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο, ςτθν αίκουςα ΚΑΠΗ ςτθν Κοινότθτα Ζευγολατιοφ φςτερα
από τθν με αρικ. πρωτ. 6871/08.09.2022 ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου του Δθμοτικοφ
υμβουλίου κ. Σριανταφφλλου Κωνςταντίνου, που επιδόκθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.
3852/2010 άρκρο 67 όπωσ τροποποιικθκε με το Ν. 4555/2018 ςτουσ Δθμοτικοφσ υμβοφλουσ κακϊσ
και ςτο Διμαρχο κ. Αννίβα Παπακυριάκο ο οποίοσ παραβρζκθκε.
Ακολοφκωσ διαπιςτϊκθκε θ φπαρξθ τθσ απαρτίασ, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο είκοςι επτά (27) μελϊν
παραβρζκθκαν παρόντα είκοςι επτά (27) μζλθ και ονομαςτικά οι :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1. Σριανταφφλλου Κων/νοσ, Πρόεδροσ
2. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Δθμ. , Αντιπρόεδροσ
3. Γκατηογιάννθσ Δθμιτριοσ
4. Δαλθβίγκασ Γεϊργιοσ
5. Καλλίρθ Μαρία
6. Καραχοντηίτθσ Κων/νοσ
7. Μαςτοράκοσ Άγγελοσ
8. Μπεκιάρθσ Δθμιτριοσ
9. Ράπτθσ Θεόδωροσ
10. Ρόηοσ Νικόλαοσ
11. δράλθσ Μιχαιλ
12. ιάχοσ Ανδρζασ
13. Σριανταφφλλου Δθμιτριοσ
14. Μανάβθσ Ακανάςιοσ του Παν/τθ
15. Κατςιφϊλθσ Παναγ.
16. Λυμπερόπουλοσ Ευάγγελοσ
17. Πανταηισ Παναγιϊτθσ
18. Ραχανιϊτθσ Νικόλαοσ
19. Βουδοφρθσ Νικόλαοσ
20. Καραφωτιάσ Γεϊργιοσ
21. Περρισ Νικόλαοσ
22. ταμπεδάκθσ Παν/τθσ
23. Μπιτςάκου Αςπαςία
24. Δθμθτρίου Μαρία
25. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ
26. Λιάκοσ Μιχαιλ
27. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ
(αποχϊρθςε ςτθν 2θ ψθφοφορία)

ΑΠΟΝΣΕ

τθ ςυνεδρίαςθ προςκλικθκαν και οι Πρόεδροι των Κοινοτιτων του Διμου.
Παραβρζκθκαν ςτθ ςυνεδρίαςθ οι κ.κ. :
1. Βαςιλείου Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Βραχατίου
2. Ευάγγελοσ Δαγρζσ
Πρόεδροσ Νεράντηασ
3. Παπαδθμθτρίου Ιωάννθσ
Πρόεδροσ Ζευγολατιοφ
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ΑΠΟΝΣΕ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΣΘΣΩΝ :
1. Καλαντηισ Δθμιτριοσ
Πρόεδροσ τιμάγκασ
3 Καλογερόπουλοσ Ανδρζασ Πρόεδροσ Βζλου
5. Μπακιρτηισ Εμμανουιλ Πρόεδροσ Χαλκείου
7. Χαςαπάκθσ Αργφριοσ
Πρόεδροσ Μπολατίου
9. Ποφλλοσ Γεϊργιοσ
Πρόεδροσ Πουλίτςασ
11. Κεχαγιάσ Περίανδροσ
Πρόεδροσ Βοχαικοφ

2. Δθμθτρίου Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ Σαρςινων
4. Καραχοντηίτθσ Αντϊνιοσ Πρόεδροσ Κοκκωνίου
6. Αναγνωςτόπουλοσ Αναςτάςιοσ Πρόεδροσ Ευαγγελίςτριασ
8. Ντοφβοσ Βαςίλειοσ
Πρόεδροσ ουλθναρίου
10. Μπάρτηθσ Παναγιϊτθσ Πρόεδροσ Κρθνϊν
12. Μπουγάσ Κων/νοσ
Πρόεδροσ Ελλθνοχωρίου

Η τιρθςθ των πρακτικϊν ζγινε από τον υπάλλθλο Θεοδϊρου Ανδρζα.

Ο Πρόεδροσ ειςθγικθκε το 1ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ «Περί αναπροςαρμογισ τελϊν
κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου, βάςει νζων δεδομζνων» και ζδωςε το λόγο ςτον
Αντιδιμαρχο Οικονομικϊν κ. δράλθ, ο οποίοσ ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθν υπϋ αρικμ. 232/2022
Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ – ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΣ, ςφμφωνα με τθν οποία ειςηγείται
ομόφωνα προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν αναπροςαρμογι τελϊν κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου Βζλου- Βόχασ, όπωσ αναλυτικά παρουςιάηεται ςτθν ειςιγθςθ τθσ
Οικονομικισ Τπθρεςίασ, ωσ κάτωκι :
ΘΕΜΑ: Ειςήγηςη ςχετικά με την λήψη απόφαςησ αναπροςαρμογήσ τελϊν καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμοφ βάςει
νζων δεδομζνων
Παρακαλοφμε όπωσ λάβετε υπόψθ τθν κάτωκι ειςιγθςθ για τθν λιψθ απόφαςθσ αναπροςαρμογισ τελϊν κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ βάςει των νζων δεδομζνων που ζχουν προκφψει:
Η Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν λαμβάνοντασ υπόψθ:
-Σθν ςχετικι νομοκεςία, όπωσ αυτι αναφζρεται ςτισ επόμενεσ παραγράφουσ,
-Σθν μεγάλθ αφξθςθ των δαπανϊν τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ που προκφπτει λόγω τθσ νζασ υπθρεςίασ
ςχετικά με τθν διαχείριςθ των απορριμμάτων ςε επίπεδο Περιφζρειασ ςτισ μονάδεσ ζργου ϋϋΟλοκλθρωμζνθ διαχείριςθ
απορριμμάτων Περιφζρειασ Πελοποννιςου με ΔΙΣϋϋ ςε ςυμμόρφωςθ με τθν ελλθνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία για το
Περιβάλλον ( ΠΕΔΑ Πελοποννιςου 2017, Απόφαςθ ζγκριςθσ: υπ’ αρ. 49/20-20-2017 απόφαςθ του Περιφερειακοφ
υμβουλίου (ΑΔΑ: 7ΙΣ7Λ1-3ΙΑ)- Κφρωςθ απόφαςθσ ζγκριςθσ: ΦΕΚ 2044/Β/14-6-2017, Φορζασ εκπόνθςθσ και υλοποίθςθσ
του ΠΕΔΑ είναι ο ΦΟΔΑ Περιφζρειασ Πελοποννιςου ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο Ν.4555/2018, όπωσ ιςχφει. Η εν
λόγω υπθρεςία αφορά τθν μεταφορά των αςτικϊν απορριμμάτων του Διμου μασ ςτισ οριηόμενεσ μονάδεσ επεξεργαςίασ
(εκτόσ Νομοφ Κορινκίασ με ενδιάμεςο ςτακμό μεταφόρτωςθσ ςτο πακοβοφνι Κορινκίασ).
-Σθν μεγάλθ αφξθςθ των δαπανϊν τθσ υπθρεςίασ θλεκτροφωτιςμοφ (κόςτοσ θλεκτροφωτιςμοφ και καυςίμων) που
προκφπτει λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ, επθρεάηοντασ ςοβαρά το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ
-Σθν μείωςθ τθσ δαπάνθσ του θλεκτροφωτιςμοφ του δθμοτικοφ κοινόχρθςτου δικτφου που προκφπτει από τθν αλλαγι των
ςυμβατικϊν λαμπτιρων ςε λαμπτιρων led που πραγματοποιείται ιδθ ςτον Διμο μασ και θ οποία αντιςτακμίηει ςε ζνα
ποςοςτό τθν αφξθςθ των εξόδων τθσ υπθρεςίασ
-Σον προχπολογιςμό του Διμου ζτουσ 2022
-Σα επίςθμα ςτοιχεία ςχετικά με τα τετραγωνικά μζτρα των κατοικιϊν και των επαγγελματικϊν χϊρων,
παρακζτει τθν κάτωκι ειςιγθςθ:
Με το άρκρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 τα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ που προβλζπονται από τισ διατάξεισ
των άρκρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρκρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιοφνται
ςε ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ.
Σο κατά το άρκρο 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989 ενιαίο τζλοσ προβλζπεται από τον νόμο ωσ ανταποδοτικό και επιβάλλεται
ςε κάκε ακίνθτο που βρίςκεται εντόσ τθσ διοικθτικισ περιφζρειασ των διμων και προορίηεται αποκλειςτικά για τθν κάλυψθ
των πάςθσ φφςεωσ δαπανϊν που αφοροφν τθν παροχι των υπθρεςιϊν τθσ αποκομιδισ και διαχείριςθσ των απορριμμάτων,
του θλεκτροφωτιςμοφ των οδϊν, των πλατειϊν και του ςυνόλου των κοινοχριςτων χϊρων, κακϊσ και κάκε άλλθσ, παγίωσ
παρεχόμενθσ από τουσ διμουσ, υπθρεςίασ, που ςχετίηεται ι είναι ςυναφισ με αυτζσ. Απαγορεφεται θ με οποιονδιποτε
τρόπο χριςθ ι δζςμευςθ των πόρων που προζρχονται από τθν είςπραξθ του ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ κακαριότθτασ

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
και φωτιςμοφ, για τθν κάλυψθ οποιονδήποτε άλλων δαπανϊν και υποχρεϊςεων (παρ.1 άρκρο 1 Ν.25/75, όπωσ
αντικακίςταται από τθν παρ.1 του άρκρου 185 του Ν.4555/18).
Σο τζλοσ αυτό επιβάλλεται με απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, κακϊσ και κάκε άλλθσ δαπάνθσ από παγίωσ παρεχόμενεσ ςτουσ πολίτεσ
δθμοτικζσ ι κοινοτικζσ υπθρεςίεσ ανταποδοτικοφ χαρακτιρα. (άρκρο 25 παρ.12 1828/89). Η απόφαςθ του δθμοτικοφ
ςυμβουλίου για τον κακοριςμό των ςυντελεςτϊν του τζλουσ πρζπει να
παρζχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία (παρ.1 άρκρο 1 Ν.25/75, όπωσ αντικακίςταται από τθν παρ.1 του άρκρου
185 του Ν.4555/18).
Η ςυηιτθςθ και ψθφοφορία για τθ λιψθ απόφαςθσ του δθμοτικοφ ςυμβουλίου για τον κακοριςμό των ςυντελεςτϊν του
ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ διεξάγεται επί τθσ πρόταςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και επί κατατεκειμζνων
εναλλακτικϊν προτάςεων. Ζγκυρεσ, και ωσ εκ τοφτου προςμετροφμενεσ για τθν πλιρωςθ τθσ προχπόκεςθσ τθσ απόλυτθσ
πλειοψθφίασ των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου προκειμζνου μια πρόταςθ να εγκρικεί, κεωροφνται μόνο
εκείνεσ οι ψήφοι που τοποθετοφνται θετικά υπζρ κάποιασ πρόταςησ είτε υπζρ τθσ κατατεκείςασ από τθν Οικονομικι
Επιτροπι είτε υπζρ εναλλακτικϊν προτάςεων. Οι λευκζσ ψιφοι δεν λαμβάνονται υπόψθ για τον υπολογιςμό τθσ
πλειοψθφίασ (παρ.1 άρκρο 1 Ν.25/75, όπωσ αντικακίςταται από τθν παρ.1 του άρκρου 185 του Ν.4555/18) (ΤΠ.Ε.
εγκ.117/90814/19.12.2019).
τθν ειδικι δε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ μοναδικι πρόταςθ που τίκεται προσ ςυηιτθςθ και ψθφοφορία είναι αυτι τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, οι ψιφοι που αντιτίκενται μεν ςτθν εν λόγω μοναδικι πρόταςθ χωρίσ όμωσ να τοποθετοφνται
υπζρ κάποιασ άλλησ πρόταςησ κεωροφνται, όπωσ προκφπτει από τθ γραμματικι διατφπωςθ τθσ ιςχφουςασ
διάταξθσ, άκυρεσ και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογιςμό τησ πλειοψηφίασ που απαιτείται για να εγκριθεί η
πρόταςη (ΤΠ.Ε. εγκ.117/90814/19.12.2019).
Η πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου ςυνιςτά και τον
εγκεκριμζνο, αντίςτοιχα, γενικό ι ειδικό ςυντελεςτι. Αν καμία πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊςει τθν πλειοψθφία των παρόντων
μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τότε θ ψθφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ
προτάςεων (παρ.1 άρκρο 1 Ν.25/75, όπωσ αντικακίςταται από τθν παρ.1 του άρκρου 185 του Ν.4555/18).
Η ςχετικι απόφαςθ του Δθμοτικοφ ι Κοινοτικοφ υμβουλίου, για τον κακοριςμό των, κατά κατθγορίεσ υπόχρεων,
ςυντελεςτϊν των τελϊν, πρζπει να αποβλζπει ςτθν πραγματοποίθςθ εςόδων κατά βάςθ αναλόγων προσ τα προβλεπόμενα
αντίςτοιχα ζξοδα. Η αναλογία ωςτόςο αυτι εκφράηεται όχι με τθν απόλυτθ ιςοςκζλιςθ των δφο κονδυλίων (εςόδων εξόδων), αλλά με μία κατά προςζγγιςθ αναλογικι μεταξφ διαφοροποιιςεισ από τθν επαλικευςθ ι μθ των προβλζψεων. Για
να είναι όμωσ εφικτόσ ο ζλεγχοσ τθσ αναλογικισ αυτισ ςχζςεωσ, θ οποία προςδιορίηει και τθν αποδοτικότθτα του τζλουσ
κακαριότθτασ, απαιτείται, κατά τθν ζννοια των παραπάνω διατάξεων, όπωσ θ απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου να
αιτιολογείται επαρκϊσ, είτε ςτο κείμενό τθσ, είτε με αναφορά ςτα ςυνοδεφοντα αυτιν ςτοιχεία, με τθν παράκεςθ, ενόψει
επικαίρων διαπιςτϊςεων και ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων, των ςυγκροτοφντων τα κονδφλια των προβλεπομζνων εςόδων και
εξόδων τθσ δθμοτικισ υπθρεςίασ κακαριότθτοσ ποςϊν, για το ζτοσ για το οποίο πρόκειται (τΕ 981/1992 Σμ.Β') (τΕ
343/2016).
χετικά με τθν απόφαςθ κακοριςμοφ των τελϊν επιςθμαίνουμε ότι, λόγω του ανταποδοτικοφ τουσ χαρακτιρα, αφετηρία
αποτελεί ο προχπολογιςμόσ των δαπανϊν του επόμενου οικονομικοφ ζτουσ (ΤΠ.Ε. 50106/31.12.2013).
Η παραπάνω απόφαςθ του δθμοτικοφ ι κοινοτικοφ ςυμβουλίου, λαμβάνεται το μινα Οκτϊβριο, κοινοποιείται ςτθν ΔΕΗ
μζχρι τισ 30 Νοεμβρίου εκάςτου ζτουσ. Ο δε οριηόμενοσ ςε αυτιν, ςυντελεςτισ ιςχφει από 1θσ του μθνόσ Ιανουαρίου του
επομζνου ζτουσ για ζνα ι περιςςότερα θμερολογιακά ζτθ, οριηόμενα ςε αυτιν τθν ίδια απόφαςθ (άρκρο 1 παρ.2 Ν.25/75).
Οι προκεςμίεσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του ν. 25/1975 και τθσ παρ.8 του άρκρου 24 του ν.2130/1993 για τον κακοριςμό
των ςυντελεςτϊν του ενιαίου τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, είναι ενδεικτικζσ και η υπζρβαςή τουσ για εφλογο
χρονικό διάςτημα δεν προκαλεί ακυρότητα των ςχετικϊν αποφάςεων (τΕ 4771/87, ΣρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ' αρικμ.
605/03-01-2007 εγκφκλιοσ μασ).
φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «θ ιςχφσ των υπό των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν
ςυμβουλίων λαμβανομζνων αποφάςεων, περί κακοριςμοφ ι τροποποιιςεωσ των ςυντελεςτϊν των τελϊν κακαριότθτοσ και
φωτιςμοφ και του δικαιϊματοσ υδρεφςεωσ δφναται να οριςκι ωσ αρχομζνθ από τθσ ενάρξεωσ του οικονομικοφ ζτουσ, κακ'
ό λαμβάνονται, εφ' όςον καταςτοφν εκτελεςταί εντόσ του πρϊτου εξαμινου του ζτουσ τοφτου, υπό τον όρον ότι αι
αντίςτοιχαι υπθρεςίαι υπζρ ων τα τζλθ ι το δικαίωμα παρείχοντο από τθσ ενάρξεωσ του ζτουσ» (ΤΠΕΑΗΔ Εγκ. 45/2010)
(ΤΠΕΔΔΑ εγκ.1/605/03-01-2007).
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φμφωνα με τον Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (άρκρο 10παρ.5 ν.2690/1999), ο οποίοσ ιςχφει και για τουσ διμουσ (άρκρο
1 ΚΔΔ), «οι προκεςμίεσ για τθ Διοίκθςθ είναι ενδεικτικζσ…». Κατά ςυνζπεια, αφοφ θ χρονικι αρμοδιότθτα δεν εξαντλείται
ςτον προβλεπόμενο χρόνο, νομίμωσ μπορεί να λθφκεί απόφαςθ επιβολισ τελϊν και αργότερα, κάτι που δζχεται και θ
νομολογία (τΕ 650/2002, 179/2002). Ωςτόςο, κάτι τζτοιο δεν μπορεί να γίνεται οφτε οποτεδιποτε οφτε και άνευ ειδικισ
αιτιολογίασ επειδι επιφζρει αναταραχι τόςο ςτον προγραμματιςμό των νοικοκυριϊν όςο και των επιχειριςεων, προφανϊσ
και ςτουσ ίδιουσ τουσ διμουσ, τουσ προχπολογιςμοφσ των οποίων αναμορφϊνουν.
ε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, δθλαδι λιψθσ απόφαςθσ επιβολισ-αναπροςαρμογισ τελϊν μεταγενζςτερα του οριηόμενου
χρόνου, οι αποφάςεισ που λαμβάνονται εντόσ του διανυόμενου ζτουσ και με αυτζσ αναπροςαρμόηονται ςυντελεςτζσ
φόρων ι προςδιορίηεται διαφορετικό φψοσ τελϊν, επιβάλλεται να κρίνονται υπό το φωσ τθσ τιρθςθσ των ςυνταγματικϊν
Αρχϊν τθσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, τθσ χρθςτισ διοίκθςθσ και ιδίωσ υπό τθν ζκφανςι τθσ, τθσ προςταςίασ τθσ
εμπιςτοςφνθσ του πολίτθ και τθσ αναλογικότθτασ.

Σο ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ υπολογίηεται επί τθσ επιφάνειασ του εκάςτοτε ακινιτου και
προκφπτει από τον πολλαπλαςιαςμό των τετραγωνικϊν μζτρων αυτισ επί του ςυντελεςτι του ενιαίου ανταποδοτικοφ
τζλουσ, ο οποίοσ ορίηεται, ανά κατθγορία χριςεωσ των ακινιτων, με απόφαςη του δημοτικοφ ςυμβουλίου, θ οποία
παρζχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του κακοριςμοφ των ςυντελεςτϊν του τζλουσ ςτο προςικον φψοσ (παρ.1
άρκρο 1 Ν.25/75, όπωσ αντικακίςταται από τθν παρ.1 του άρκρου 185 του Ν.4555/18).
Επιπλζον με βάςθ τθν παρ.4 του άρκρου 1 του Ν.25/1975, όπωσ αυτι ζχει αντικαταςτακεί και ιςχφει, οι ςυντελεςτζσ του
ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ, που κακορίηονται με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 1 διακρίνονται
ςε γενικοφσ και ειδικοφσ ςυντελεςτζσ.
Οι γενικοί ςυντελεςτζσ είναι ανεξάρτθτοι μεταξφ τουσ, τρεισ (3) κατ' ελάχιςτον και διαφοροποιοφνται ανάλογα με τθ χριςθ
κάκε ακινιτου ωσ εξισ:
Πρϊτοσ ςυντελεςτισ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία.
Δεφτεροσ ςυντελεςτισ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για κοινωφελείσ, μη κερδοςκοπικοφσ και φιλανθρωπικοφσ
ςκοποφσ.
Σρίτοσ ςυντελεςτισ: ακίνθτα που χρθςιμοποιοφνται για τθν άςκθςθ πάςησ φφςησ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μζχρι εμβαδοφ ζξι
χιλιάδων (6.000) τ.μ δφναται να οριςκεί μειωμζνο εμβαδόν από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο, λαμβανομζνων υπόψθ
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτοσ και του πράγματι εξυπθρετοφμενου από τθν υπθρεςία κακαριότθτοσ χϊρου.
Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με εμβαδόν άνω των ζξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο ςυντελεςτισ του τζλουσ δεν δφναται να οριςκεί
μεγαλφτεροσ του εξικοντα επί τοισ εκατόν (60%) του οριςκζντοσ για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ μζχρι χιλίων (1.000) τ.μ.
Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των ζξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δφναται να οριςκεί ςυντελεςτισ μεγαλφτεροσ του
τριάκοντα επί τοισ εκατόν (30%) του οριςκζντοσ για τα χίλια (1.000) πρϊτα τετραγωνικά μζτρα μθ ςτεγαςμζνου χϊρου
(αντικ. από το άρκρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80). (άρκρο 1 παρ.5 Ν.25/75)
Επιςθμαίνουμε ότι από τθν ίδρυςθ του Καλλικρατικοφ Διμου μζχρι ςιμερα ιςχφει θ Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου
265/2011 (ΑΔΑ: ΒΟΖ8Ω9Π-716) θ οποία μζχρι ςιμερα δεν ζχει τροποποιθκεί.
Επίςθσ τα ςτοιχεία που τθροφνται ςτθν οικονομικι υπθρεςία, ςχετικά με το ςφνολο των τετραγωνικϊν μζτρων
θλεκτροδοτοφμενων χϊρων για οικιακι και επαγγελματικι χριςθ και με βάςθ τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για τον
υπολογιςμό και τθν απόδοςθ των δθμοτικϊν τελϊν από τουσ παρόχουσ θλεκτρικισ ενζργειασ (ΔΕΗ και λοιποί πάροχοι) το
2022, διαμορφϊνονται ωσ εξισ:
ΧΡΘΘ

ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ

ΟΙΚΙΑΚΗ

1.196.554

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

258.190

Λαμβάνοντασ υπόψθ το ωσ άνω πλαίςιο αναφοράσ, ςασ παρακζτουμε:
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
Σα απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ για το ζτοσ 2021 (από 1/1 ζωσ 31/12) και για
το 2022 (από 1/1 μζχρι 15/5) (τα οποία λαμβάνονται υπόψθ για τθν ανταποδοτικότθτα τθσ υπθρεςίασ) παρουςιάηονται
ςτουσ κάτωκι πίνακεσ:

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ ΤΠΘΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
2021 (από 1/1 ζωσ 31/12)
Κωδικόσ
Λογαριαςμοφ

Περιγραφή

Σελικά
Βεβαιωθζντα
φνολο

Ειςπραχθζντα
φνολο

06.00.0311.01

Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ από διαφορά τετραγωνικϊν
μζτρων (άρκρο Ν. 1828/89)

1.477,63

1.462,95

06.00.0311.02

Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 25 Ν 1828/89) (ΔΕΗ)

1.778.536,38

1.778.536,38

06.00.2111

Σακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ

6.173,64

6.156,04

06.00.3211

Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ

97.760,30

5.400,48

1.883.947,95

1.791.555,85

ΤΝΟΛΑ

2022 (από 1/1 ζωσ 15/5)
Κωδικόσ
Λογαριαςμοφ

Περιγραφή

Σελικά
Βεβαιωθζντα
φνολο

Ειςπραχθζντα
φνολο

06.00.0311.01

Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ από διαφορά τετραγωνικϊν
μζτρων (άρκρο Ν. 1828/89)

124,69

119,81

06.00.0311.02

Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 25 Ν 1828/89) (ΔΕΗ)

1.025.844,49

1.025.844,49

06.00.2111.01

Σακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ

6.559,43

6.468,18

06.00.3211.01

Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ

92.359,82

889,13

1.124.888,43

1.033.321,61

ΤΝΟΛΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΤΠΘΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ ΚΑΙ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
Περιγραφή

Διαμορφωμζνοσ
(Δ.Π.)

Ενταλθζντα

Πληρωθζντα

ΕΣΟ

Κωδικόσ
Λογαριαςμοφ

2021

02.20

ΤΠΗΡΕΙΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

2.065.453,76

1.619.959,57

1.619.959,57

(από 1/1
31/12)

ζωσ

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
2022
(από
15/5)

02.20
1/1

ΤΠΗΡΕΙΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

ζωσ

1.963.009,95

560.343,05

557.843,05

ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

τον κάτωκι πίνακα απεικονίηεται ο προχπολογιςμόσ εςόδων για το ζτοσ 2022:
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ ΕΣΟΤ 2022
Κ.Α.

00.0311
00.1214

00.1329.02

00.2111

00.3211

00.5113

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΣΑ
ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ. ΕΣΟΤ

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ
ΠΡΟΗΓ.
ΟΙΚ.
ΕΣΟΤ

ΨΗΦΙΘΕΝΣΑ
ΤΠΟ ΣΟ Δ..

ΠΗΓΗ
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗ
Η

1.428.460,96

ΕΚΣΙΜΗΗ
ΕΙΠΡΑΧΘΕΝΣΩ
Ν ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ.
ΕΣΟΤ
1.550.700,00

Σζλοσ
κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ
Επιχορθγιςεισ για
πυροπροςταςία
Χρθματοδότθςθ
για
προμικεια
υπόγειων κάδων
Σακτικά ζςοδα από
τζλθ κακαριότθτασ
και
θλεκτροφωτιςμοφ
Σζλοσ
κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ
Χρθματικό
υπόλοιπο
προερχόμενο από
τακτικά ζςοδα για
τθν
κάλυψθ
ειδικευμζνων
δαπανϊν
ΤΝΟΛΟ

1.731.600,63

1.691.788,35

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

34.000

34.000

34.000

34.000

ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ

175.221,6

0

0

175.221,6

ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ

0

0

0

10.000

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

0

0

0

12.500

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

113.049,72

113.049,72

0

30.950,00

ΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΑ

1.963.009,95

Επιπλζον, ζςοδο τθσ υπθρεςίασ αποτελεί και ο Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων, ο οποίοσ δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτον
παραπάνω πίνακα κακϊσ δεν υπολογίηεται ςτθν ανταποδοτικότθτα τθσ υπθρεςίασ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΣΟΤ 2022
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Κ.Α.

02.20

ΤΠΗΡΕΙΕ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

02.20.6

ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ

02.20.60
02.20.61
02.20.62

ΑΜΟΙΒΕ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
ΑΜΟΙΒΕ ΑΙΡΕΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΙΣΩΝ
ΠΑΡΟΧΕ ΣΡΙΣΩΝ

ΔΙΑΜΟΡΦΩ
ΘΕΝΣΑ
ΠΡΟΗΓ. ΟΙΚ.
ΕΣΟΤ

ΕΝΣΑΛΘΕΝΣ
Α
ΠΡΟΗΓ.
ΟΙΚ. ΕΣΟΤ

ΕΚΣΙΜΗΗ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΩΝ
ΠΡΟΗΓ.
ΟΙΚ.
ΕΣΟΤ

ΨΗΦΙΘΕΝ
ΣΑ ΤΠΟ ΣΟ
Δ..

2.053.453,7
6
1.365,577,3
8
479.200,00
30.000,00
656.048,65

1.069.770,5
0
935.973,72

1.684.451,74

311.615,18
4.636,72
521.141,43

447.675,70
15.000,00
702.549,78

1.963.009,9
5
1.229.104,4
6
480.500,00
12.000,00
544.304,46

ΚΑΙ

1.319.940,38

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
02.20.63
02.20.64
02.20.66
02.20.67
02.20.7
02.20.71
02.20.73
02.20.8
02.20.81
02.20.85

ΦΟΡΟΙ- ΣΕΛΗ
ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ
ΠΛΗΡΩΜΕ ΜΕΣΑΒΙΒΑΕΙ Ε ΣΡΙΣΟΤ,
ΠΑΡΑΧΩΡΗΕΙ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΕΙ- ΔΩΡΕΕ
ΕΠΕΝΔΤΕΙ
ΑΓΟΡΕ ΚΣΙΡΙΩΝ, ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΕΡΓΑ
ΠΛΗΡΩΜΕ ΠΟΕ & ΛΟΙΠΕ ΑΠΟΔΟΕΙ ΚΑΙ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ
ΠΛΗΡΩΜΕ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ ΠΟΕ
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ ΜΗ ΕΙΠΡΑΞΗ ΕΙΠΡΑΚΣΕΩΝ
ΤΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΟΕ
ΕΝΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΕΣΟΤ

10.700,00
49.900,00
104.000,00
35.728,73

2.500,00
24.490,00
71.590,39
0

3.000,00
24.800,00
113.991,60
12.923,30

15.200,00
25.300,00
115.000,00
36.800,30

668.130,59
653.130,59

125.494,37
115.900,82

356.208,95
341.208,95

718.049,63
703.049,63

15.000,00
19.745,79

9.593,55
8.302,41

15.000,00
8.302,41

15.000,00
15.855,86

8.572,86
11.172,93

8.302,41
0

8.302,41
0

8.500,00
7.355,86

Σο ωσ άνω ςυνολικό ποςό δαπανϊν, ανά πθγι χρθματοδότθςθσ αναλφεται ωσ εξισ:
ΠΘΓΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΠΟΑ 2022

ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ

1.714.288,35

ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΕΙ

248.721,60

ΤΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ

1.963.009,25

Άρα το ποςό των δαπανϊν που ζχουν ιδθ προχπολογιςτεί για τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία και κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ,
ςτο ενδεχόμενο τροποποίθςθσ των τελϊν, κα είναι αυτό των 1.714.288,35 ευρϊ (εξαιρουμζνων δθλαδι των ποςϊν που
αποτελοφν χρθματοδοτιςεισ από άλλουσ φορείσ).
ΙΙΙ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
Α. ΕΚΣΙΜΘΘ ΚΟΣΟΤ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΑΠΟΡΡΙΜΑΣΩΝ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΘ ΟΛΟΚΛΘΡΩΜΕΝΘ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΜΕ ΣΘΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ
τον παρακάτω πίνακα απεικονίηεται το κόςτοσ τθσ νζασ υπθρεςίασ μεταφοράσ των απορριμμάτων (ςε ετιςια βάςθ) όπωσ
αυτι υπολογίςτθκε από τθν κακϋ φλθν αρμόδια υπθρεςία, τθν Διεφκυνςθ Περιβάλλοντοσ.
Α. ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΔΟΘ ΑΝΑ ΣΟΝΟ
ΕΙΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΣΟΝΟΙ

€/τον

ΚΟΣΟ

φμμεικτα

8.500,00

85,2

724.200,00

Ογκϊδθ

1.600,00

85,2

136.320,00

Τπόλειμμα

600

85,2

51.120,00

ΤΝΟΛΟ Α:

911.640,00

Β. ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΟ ΚΟΣΟ
Είδοσ δαπάνησ

ΚΟΣΟ

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
Καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά
και επιςκευζσ απορριμματοφόρων

30.000,00

ΤΝΟΛΟ Β:

30.000,00

Γ. ΣΕΛΟ ΣΑΦΘ 2022

ΤΝΟΛΟ Γ:

ΣΟΝΟΙ

€/τον

ΚΟΣΟ

300

20

6.000,00

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΟ (Α+Β+Γ)

947.640,00

Επιςθμαίνουμε ότι εκτιμάται ότι θ νζα υπθρεςία που αφορά ςτθν μεταφορά των απορριμμάτων ςτο ΜΑ Κορινκίασ
(πακοβοφνι), κα ξεκινιςει να λειτουργεί ςτισ αρχζσ του καλοκαιριοφ και κα πρζπει επομζνωσ, λόγω του ανταποδοτικοφ
χαρακτιρα τθσ, θ απόφαςθ να ζχει άμεςα εφαρμογι.
Β. ΕΚΣΙΜΘΘ ΜΕΣΑΒΟΛΘ ΔΑΠΑΝΩΝ (Αφξηςη λόγω αφξηςησ τησ ενεργειακήσ κρίςησ και μείωςη λόγω τησ αλλαγήσ
λαμπτήρων ςτο δίκτυο δημοτικοφ οδοφωτιςμοφ)
Η ενεργειακι κρίςθ επθρεάηει ςθμαντικά τισ δαπάνεσ (θλεκτρικό ρεφμα και καφςιμα) που αφοροφν ςτθν ςυγκεκριμζνθ
υπθρεςία. Η αφξθςθ ςτα τιμολόγια τθσ ΔΕΗ υπολογίηεται ςε ποςοςτό 30%.
το ςθμείο αυτό επιςθμαίνουμε ότι ο Διμοσ μασ από το 2020 ζχει προβεί ςτθν υλοποίθςθ μεικτισ ςφμβαςθσ με τίτλο
ϋϋΑναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του κόςτουσ
λειτουργίασϋϋ και ιδθ ζχει ολοκλθρωκεί θ τοποκζτθςι τουσ ςτο ςφνολο του δικτφου. Από τα ςτοιχεία τθσ εν λόγω ςφμβαςθσ
προκφπτει ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ κα ανζλκει τουλάχιςτον ςτο 60%.
Από τα παραπάνω δεδομζνα κακϊσ και από τα απολογιςτικά ςτοιχεία τθσ υπθρεςίασ, προκφπτει ότι κα πρζπει να αυξθκοφν
τα ζξοδα των κάτωκι κατθγοριϊν ωσ εξισ:

Κ.Α.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ

20.6151.01
20.6211.01

Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ) από είςπραξθ τελϊν, φόρων κα
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν
και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ οχθμάτων
ΤΝΟΛΟ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΤΞΗΗ

20.6641.01

ΨΘΦΙΘΕΝΣΑ
ΤΠΟ ΣΟ Δ..
12.000,00
401.404,46
70.000,00

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΑ
ΠΟΑ ΕΝΙΧΤΘ
ΛΟΓΩ ΣΩΝ ΝΕΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
10.000,00
300.000,00
40.000,00
350.000,00

ΙV. ΙΟΚΕΛΙΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ
Επομζνωσ με βάςθ όλα τα παραπάνω ςτοιχεία, το τελικό ποςό εξόδων που κα βαρφνει τθν υπθρεςία κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ, αναλφεται ωσ εξισ:

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΕΞΟΔΩΝ
ΙΙ. Προχπολογιςκζντα ζξοδα (χωρίσ τισ επιχορθγιςεισ)

ΠΟΑ (€)
1.714.288,35

ΙΙΙΑ. Εκτίμθςθ επιπρόςκετων εξόδων λόγω τθσ νζασ υπθρεςίασ κακαριότθτασ

947.640,00

ΙΙΙΒ. Εκτίμθςθ επιπρόςκετων εξόδων λόγω τθσ ενεργειακισ κρίςθσ

350.000,00

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ

3.011.928

Για τθν διαςφάλιςθ τθσ αρχισ τθσ ανταποδοτικότθτασ όπου ςτο ίδιο φψοσ των εξόδων κα πρζπει να υπολογιςτοφν κατά
προςζγγιςθ και τα ζςοδα, κα πρζπει να αναπροςαρμοςτοφν και τα ζςοδα αναλόγωσ.
Δεδομζνου ότι θ απόφαςθ κα ζχει ιςχφ από τα μζςα του ζτουσ 2022 (κακϊσ θ νζα υπθρεςία διαχείριςθσ των απορριμμάτων
κα ξεκινιςει τότε και κα είναι ανταποδοτικι) το φψοσ του κόςτουσ και των εςόδων εκτιμϊνται ςε αυτι τθν βάςθ και κα
κυμανκοφν ςτο μιςό του παραπάνω ποςοφ.
Αναλυτικά: (3.011.928€ / 2 = 1.505.964€ το εξάμηνο- 182,5 ημζρεσ)
V. ΠΡΟΣΑΗ- ΕΙΗΓΗΗ
Μετά από όλα όςα αναφζρκθκαν προτείνεται θ επιβολι κοινϊν ςυντελεςτϊν του τζλουσ κακαριότθτασ και
θλεκτροφωτιςμοφ για όλεσ τισ κοινότθτεσ του Διμου Βζλου- Βόχασ κακϊσ και των ειδικϊν ςυντελεςτϊν, ωσ εξισ:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ:
1.
2.
3.

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για κατοικία, προτείνεται θ τιμι των 2€/τμ
Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για κοινωφελι, φιλανκρωπικι, μθ κερδοςκοπικι χριςθ,
προτείνεται θ τιμι των 2€/τμ
Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για χϊρουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, προτείνεται θ τιμι
των 2,3€/τμ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με εμβαδό άνω των 1.000τ.μ και μζχρι εμβαδοφ 6.000 τ.μ, (όπου δφναται να
οριςθεί μειωμζνο εμβαδόν από το δημοτικό ή κοινοτικό ςυμβοφλιο, λαμβανομζνων υπόψη των παρεχόμενων
υπηρεςιϊν καθαριότητοσ και του πράγματι εξυπηρετοφμενου από την υπηρεςία καθαριότητοσ χϊρου)
προτείνεται ο οριςμόσ μειωμζνου εμβαδοφ κατά 25%.
Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ, (όπου ο ςυντελεςτήσ του τζλουσ δεν δφναται να
οριςθεί μεγαλφτεροσ του 60% του οριςθζντοσ για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ μζχρι 1.000 τ.μ.) προτείνεται η τιμή των
1,20€/τμ
Για τουσ μη ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλησ χρήςησ προτείνεται η τιμή του 1€/τμ
Για τουσ μη ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλησ χρήςησ, εμβαδοφ άνω των 1.000 τ.μ και μζχρι τα 6.000 τμ, προτείνεται
ο οριςμόσ μειωμζνου εμβαδοφ κατά 50%
Για τουσ μη ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ (όπου δε δφναται να οριςθεί μεγαλφτεροσ του 30% του
οριςθζντοσ για τα 1.000 πρϊτα τετραγωνικά μζτρα μη ςτεγαςμζνου χϊρου, προτείνεται η τιμή των 0,30€/τμ
Για τισ αποκικεσ, τα υπόγεια και τισ πυλωτζσ προτείνεται θ τιμι των 0,70€/τμ

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω, φαίνεται ότι θ διαφορά τθσ πρϊτθσ και τθσ τελευταίασ κατθγορίασ δεν ζχει οριςτεί
μεγαλφτερθ του πενταπλάςιου.
Για τθν τελικι εκτίμθςθ των δθμοτικϊν τελϊν τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ πρζπει να λθφκεί υπόψθ
και τα τετραγωνικά μζτρα των κατοικιϊν και των κτιρίων οικονομικισ δραςτθριότθτασ τα οποία ζχουν δθλωκεί εντόσ του
2022 αλλά δεν εμφανίηονται ακόμα ςτα ςτοιχεία τθσ ΔΕΗ κακϊσ και όςων πρόκειται να δθλωκοφν μζχρι το τζλοσ του ζτουσ
(λαμβάνοντασ υπόψθ τθν διλωςθ των τμ μζχρι το τζλοσ Ιουνίου με βάςθ τον Νόμο 4915/2022). Αναλυτικά:
ΧΡΘΘ

ΣΕΣΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΣΡΑ

ΤΝΣΕΛΕΣΘ

ΟΙΚΙΑΚΗ

1.196.554

2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ

258.190

2,3

ΠΟΟ ΕΟΔΟΤ
(€)

2.393.108 €

593.837 €

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
ΚΑΣΟΙΚΙΕ ΔΗΛΩΜΕΝΕ ΕΝΣΟ ΣΟΤ 2022

ΚΣΙΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΕΝΣΟ ΣΟΤ
2022

6.700

2

5.036

2,3

11.583 €
3.011.928

ΤΝΟΛΟ

Ο Αν. Πρ/νοσ Σμιματοσ
Προχπ/ςμου, Προμθκειϊν
και Λογιςτθρίου
Χριςτοδοφλου Χριςτοσ

13.401 €

€

Ο Αν. Πρ/νοσ Σμιματοσ
Εςόδων και Δθμοτικισ
Περιουςίασ
Μαυραγάνθσ Παναγιϊτθσ

Η Πρ/νθ Δ/νςθσ
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν
Σςεκοφρα Ακαναςία

τθ ςυνζχεια πιρε το λόγο ο Πρόεδροσ και ανζφερε ςτα μζλθ ότι ζχουν κατατεκεί ςτο Δθμοτικό
υμβοφλιο οι κάτωκι εναλλακτικζσ προτάςεισ:
- Εναλλακτικι πρόταςθ του κ. Σρωγάδθ Βαςίλειου.
- Εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΝΕΑ ΠΝΟΗ
- Εναλλακτικι πρόταςθ του κ. Βουδοφρθ- Σςίτουρα Νικόλαου
- Εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΜΕΡΑ
- Εναλλακτικι πρόταςθ τθσ κασ Δθμθτρίου Μαρίασ
Σο λόγο πιραν ςτθ ςυνζχεια οι κατακζτοντεσ τισ εναλλακτικζσ προτάςεισ και τισ ανάλυςαν, ωσ κάτωκι :
O κ. Μανάβθσ αναλφοντασ τθν εναλλακτικι πρόταςθ τθσ ΝΕΑ ΠΝΟΗ , πρότεινε τθν μθδενικι αφξθςθ
των τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ και τθν εξοικονόμθςθ πόρων από άλλεσ πθγζσ, κακ’ότι
είναι αδφνατο και αδιανόθτο να ρίξουμε ςτισ πλάτεσ των ςυμπολιτϊν ζνα ακόμα βάροσ και ειδικότερα
κατά τθν παροφςα ςυγκυρία που υπάρχει ζντονθ οικονομικι κρίςθ. Πρότεινε επίςθσ να γίνει
επανακαταμζτρθςθ του εμβαδοφ όλων των κτιςμάτων του Διμου Βζλου- Βόχασ και να γίνει διαλογι
των απορριμμάτων ςτθν πθγι, που κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ποςότθτασ των
απορριμμάτων που παραδίδονται προσ καφςθ.
Ο κ. Βουδοφρθσ – Σςίτουρασ ανζφερε ςτθν εναλλακτικι πρόταςι του ότι λαμβάνοντασ υπόψθ : α) τθν
κρατικι επιχοριγθςθ 300.053,74€ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αφξθςθσ των τιμϊν των καυςίμων, β) τθν
υλοποίθςθ του προγράμματοσ εξοικονόμθςθσ του Οδοφωτιςμοφ, όπου αναφζρεται εξοικονόμθςθ
ενζργειασ άνω του 80%, τθν καταςτροφικι χρονιά για τουσ αγρότεσ που αποτελοφν το μεγαλφτερο
κομμάτι του πλθκυςμοφ του Διμου, όπωσ και τθ δυνατότθτα αφξθςθσ των ςτόχων για ανακφκλωςθ και
κομποςτοποίθςθ, πρότεινε αφξθςθ 15% των δθμοτικϊν τελϊν.
Η κα Μπιτςάκου αναλφοντασ τθν εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΜΕΡΑ,
ειςθγικθκε καμία αφξθςθ δθμοτικϊν τελϊν ςε μία περίοδο μεγάλθσ πίεςθσ ςτο ειςόδθμα των
νοικοκυριϊν. Ο Διμοσ κα πρζπει να προβεί ςε αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του με τθν
ενςωμάτωςθ τθσ ζκτακτθσ επιχοριγθςθσ των 300.053,74€ και τθν υλοποίθςθ τθσ μεικτισ ςφμβαςθσ
που αφορά ςτθν Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ δαπανϊν τθσ
τάξθσ του 60% . Ο Διμοσ κα πρζπει ακόμαι να εξοικονομιςει πόρουσ από άλλεσ μθ αναγκαίεσ δαπάνεσ
με ιεράρχθςθ των προτεραιοτιτων του. Επίςθσ θ δθμοτικι αρχι κα πρζπει να ενθμερϊςει για όλεσ τισ
ενζργειεσ / δράςεισ που ζχει ςχεδιάςει για να ‘επιςτραφοφν’ ςτουσ δθμότεσ οι ανταποδοτικζσ
υπθρεςίεσ.
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Η κα Δθμθτρίου πρότεινε να μθν γίνει καμία απολφτωσ αναπροςαρμογι και αφξθςθ των δθμοτικϊν
τελϊν μζχρι το τζλοσ 2022, αφοφ θ όποια διαφοροποίθςθ μπορεί να καλυφκεί από τθν ζκτακτθ
επιχοριγθςθ κακϊσ και από το αποκεματικό του Διμου μασ, ϊςτε μζχρι το τζλοσ του 2022 να μθν
υπάρξει καμία επιβάρυνςθ των δθμοτϊν μασ, κακϊσ πρζπει να λάβουμε υπόψθ μασ τθν τραγικι
οικονομικι κατάςταςθ που βιϊνουν οι αγρότεσ του Διμου μασ ςτο ειςόδθμά τουσ, λόγω τθσ
καταςτροφισ τθσ ςοδειάσ του από τθ λειψυδρία και από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ.
Ο κ. Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ με τθν εναλλακτικι πρόταςι του ηιτθςε μείωςθ κατά ποςοςτό 30% των
ειςθγοφμενων αυξιςεων των τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ, κακ’ότι κατά τθν ςφνταξθ τθσ
ειςιγθςθσ τθσ οικονομικισ υπθρεςίασ δεν ζχει υπολογιςκεί θ ζκτακτθ επιχοριγθςθ των 300.053,74€,
που ενδεχομζνωσ αποκτιςει και μόνιμο χαρακτιρα. Επίςθσ με τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ
«Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ» , προκφπτει ότι θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα ανζλκει
ςτο 80%.
τθ ςυνζχεια ο Πρόεδροσ ανζφερε ςτα μζλθ ότι κα πρζπει να προβοφν ςτθν ψθφοφορία των ανωτζρω
προτάςεων και ενθμζρωςε τα μζλθ ότι εγκρίνεται θ πρόταςθ που ςυγκεντρϊνει τθν απόλυτθ
πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου . Αν καμία πρόταςθ δεν ςυγκεντρϊνει
τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, τότε θ ψθφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων και κεωρείται εγκεκριμζνθ θ
πρόταςθ που λαμβάνει τισ περιςςότερεσ ψιφουσ επί των παρόντων. (παρ 9 άρκρο 77 Ν. 4172/2013,
όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταςτάκθκε εκ νζου με τθν περίπτ. β'
τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 του Ν. 4623/19).
Ο κ. Σρωγάδθσ απζςυρε τθν πρόταςι του και ξεκίνθςε θ ψθφοφορία, ςφμφωνα με τθν οποία :
- Η ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ζλαβε δϊδεκα (12) ψιφουσ .
- Η εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ζλαβε ζξι (6) ψιφουσ.
- Η εναλλακτικι πρόταςθ του κ. Βουδοφρθ- Σςίτουρα Νικόλαου ζλαβε τρεισ (3) ψιφουσ.
- Η εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΣΟ ΜΕΛΛΟΝ ΗΜΕΡΑ ζλαβε μία (1) ψιφο.
- Η εναλλακτικι πρόταςθ τθσ κασ Δθμθτρίου Μαρίασ ζλαβε δφο (2) ψιφουσ.
Οι κ. κ. Καμπίτθσ Γεϊργιοσ, Λιάκοσ Μιχαιλ και Σρωγάδθσ Βαςίλειοσ ψιφιςαν λευκό.
Επειδι καμία πρόταςθ δεν ςυγκζντρωςε τθν απόλυτθ πλειοψθφία των παρόντων μελϊν, θ ψθφοφορία
επαναλιφκθκε μεταξφ των δφο πρϊτων ςε ψιφουσ προτάςεων, ςφμφωνα με τθν οποία :
-

Η ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ζλαβε δϊδεκα (12) ψιφουσ .
Η εναλλακτικι πρόταςθ του ςυνδυαςμοφ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ζλαβε δζκα (10) ψιφουσ.

Οι κ.κ. Βουδοφρθσ- Σςίτουρασ Νικόλαοσ, Περρισ Νικόλαοσ , ταμπεδάκθσ Παναγιϊτθσ και Καμπίτθσ
Γεϊργιοσ ψιφιςαν λευκό.
Σο ςυμβοφλιο αφοφ ζλαβε υπόψθ τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ, όπωσ
αναγράφονται ςτα απομαγνθτοφωνθμζνα πρακτικά

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΘΦΙΑ
Με 12 ψιφουσ υπζρ – 10 κατά
(των κ.κ. Μανάβθ Α. του Παν/τθ, Μανάβθ Α. του Δθμθτρίου, Κατςιφϊλθσ Π., Λυμπερόπουλο Ευαγ.
Πανταηι Π., Ραχανιϊτθσ Ν., Καραφωτιάσ Γ., Μπιτςάκου Α., Δθμθτρίου Μ., Λιάκοσ Μ.)
και 4 λευκά (των κ.κ. Βουδοφρθ- Σςίτουρα Νικόλαο, Περρι Νικόλαο , ταμπεδάκθ Παναγιϊτθ και Καμπίτθ
Γεϊργιο)
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Εγκρίνει τθν αναπροςαρμογι τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ του Διμου, βάςει νζων
δεδομζνων ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ Οικονομικισ Τπθρεςίασ, με βάςει τθν οποία ιςοςκελίηεται θ
υπθρεςία κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ, ωσ εξισ :
Σθν

επιβολι κοινϊν ςυντελεςτϊν του τζλουσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ για όλεσ τισ

κοινότθτεσ του Διμου Βζλου- Βόχασ κακϊσ και των ειδικϊν ςυντελεςτϊν, ωσ εξισ:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ:
1. Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για κατοικία, προτείνεται θ τιμι των
2€/τμ
2. Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για κοινωφελι, φιλανκρωπικι, μθ
κερδοςκοπικι χριςθ, προτείνεται θ τιμι των 2€/τμ
3. Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για χϊρουσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ,
προτείνεται θ τιμι των 2,3€/τμ

ΕΙΔΙΚΟΙ ΤΝΣΕΛΕΣΕ:
1. Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με εμβαδό άνω των 1.000τ.μ και μζχρι εμβαδοφ 6.000 τ.μ, (όπου
δφναται να οριςκεί μειωμζνο εμβαδόν από το δθμοτικό ι κοινοτικό ςυμβοφλιο, λαμβανομζνων
υπόψθ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν κακαριότθτοσ και του πράγματι εξυπθρετοφμενου από
τθν υπθρεςία κακαριότθτοσ χϊρου) προτείνεται ο οριςμόσ μειωμζνου εμβαδοφ κατά 25%.
2. Για τουσ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ, (όπου ο ςυντελεςτισ του τζλουσ
δεν δφναται να οριςκεί μεγαλφτεροσ του 60% του οριςκζντοσ για ςτεγαςμζνουσ
χϊρουσ μζχρι 1.000 τ.μ.) προτείνεται θ τιμι των 1,20€/τμ
3. Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλθσ χριςθσ προτείνεται θ τιμι του 1€/τμ
4. Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλθσ χριςθσ, εμβαδοφ άνω των 1.000 τ.μ και μζχρι τα
6.000 τμ, προτείνεται ο οριςμόσ μειωμζνου εμβαδοφ κατά 50%
5. Για τουσ μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 6.000 τ.μ (όπου δε δφναται να οριςκεί μεγαλφτεροσ
του 30% του οριςκζντοσ για τα 1.000 πρϊτα τετραγωνικά μζτρα μθ ςτεγαςμζνου χϊρου,
προτείνεται θ τιμι των 0,30€/τμ
6. Για τισ αποκικεσ, τα υπόγεια και τισ πυλωτζσ προτείνεται θ τιμι των 0,70€/τμ

Η παροφςα απόφαςθ πιρε αφξ. αρικ. 63/2022
υντάχκθκε και υπογράφεται

ΑΔΑ: ΨΛΘΝΩ9Π-Σ94
O Πρόεδροσ

Σα Μζλθ
Ακριβζσ Απόςπαςμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ

ΣΡΙΑΝΣΑΦΤΛΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ

