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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 1/2019 της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών
Αριθμός Απόφασης
7/2019

ΘΕΜΑ:
Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και
καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2019.

Στους Φιλιάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Ιανουαρίου
του
έτους 2019 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18 :00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών μετά από την με Αρ.244/15-01- 2019 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με
αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , σύμφωνα με το
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 ( ΦΕΚ
Α΄133/19.7.2018).
Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα δώδεκα (12) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Γκίζας Χρήστος ( Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Γκίκας Θωμάς
3. Κατσάρης Πέτρος
4. Τόλης Χριστόφορος(αποχώρησε από
το 3ο θέμα ημερήσιας Διάταξης)
5. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
6. Παππά – Μάλλιου Ουρανία
7. Μποροδήμος Ιωάννης
8. Μπέλλος Παύλος
9. Φερεντίνος Σπυρίδων
10. Κολιομίχος Σπυρίδων
11. Μπεράτης Γεώργιος( αποχώρησε από
το 7ο θέμα Ημερήσιας διάταξης)
12. Στεργίου Παναγιώτης
ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
1. Βασιλείου Βασίλειος
2. Κόρος Ιωάννης
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
3. Ζιάκας Γρηγόριος( Γραμματέας Δ.Σ.)
4.Καψάλης Δημήτριος
5. Κατσαρός Ηλίας
6. ΠαππάςΜηνάς
7. Βλάχος Παρασκευάς
8. Μπότος Σπυρίδων
9. Λένης Φίλιππος
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών
Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Δ.Κ. Φιλιατών,
Τ.Κ. Αγίου Νικολάου, Αγίων Πάντων, Απροκκλησίου, Βρυσέλλας, Γιρομερίου, Γολά, Κρυονερίου,
Μαλουνίου, Κεραμίτσας, Τρικορύφου, Τσαμαντά, Πηγαδουλίων , Πλαισίου, και Ραγίου.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα
Μάνου Αμαλία .
Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης : <<Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους
καθαριότητας και Φωτισμού και καθορισμός του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2019 >>,
έδωσε το λόγο στην Α/δήμαρχο κα Παππά Ουρανία , εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε τα
ακόλουθα:
Έχοντας υπόψη:
- το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται
από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν.
1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται
με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως
παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για
τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του
τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν με το
ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και
αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για
κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά
της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του
χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών»
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975
(Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν.
3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η
ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το
Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων
περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές,
ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης
υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται
η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να
είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των
ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα,
αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.
Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο,
κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν,
συντελεστής ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα
ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των
συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι
ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των
σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007
εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011,
ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία
αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς
των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού
ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος
υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό
λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου,
υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της
ενάρξεως του έτους».
Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός
συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος
και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες:
- δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν
περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές
- και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.
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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως
αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου.
(άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)
Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος
συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να
υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες δραχμών για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί
συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις
του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75)
Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων
(1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο
εμβαδόν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων
υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος
χώρου.
Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο
συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν
(60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.
Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί
συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια
(1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του
Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)
Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του
και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή
δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.
Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες,
κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή
τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι
λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας.
Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο
με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από

προηγούμενη

υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης.
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.
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
-Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φιλιατών, τα Έξοδα της Υπηρεσίας
Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019 , θα ανέλθουν στο ποσό

των 748.512,03 €. €.

- Θέτω υπόψη σας την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η
οποία σας επισυνάπτεται .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ.: Λώλη Άννα- Μαρία
Ταχ. Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 8
Τ.Κ. 46 300 - Φιλιάτες
ΤΗΛ.: 26643 60155
FAX: 26640 22989
E-mail: info@filiates.gr
http: www.filiates.gr

Αριθμ. Απόφ. 1 /2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό με αριθμ.1/2019 τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλιατών.

ΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. για την

επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των συντελεστών των τελών καθαριότητας
και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2019 .

Στους Φιλιάτες σήμερα την 7η Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ στο
Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλιατών συνήλθε σε τακτική

συνεδρίαση η

Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φιλιατών ύστερα από την με αριθμ. πρωτ.11448 /28-122019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό
στα μέλη, σύμφωνα με

το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133/19.07.2018).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (07) μελών, βρέθηκαν
παρόντα τα τέσσερα

( 04 ) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1 . Παππάς Σπυρίδων - Πρόεδρος

1. Βλάχος Παρασκευάς-Αντιπρόεδρος

2. Κατσάρης Πέτρος

2. Μποροδήμος Ιωάννης

3. Γκίκας Θωμάς

3. Λένης Φίλιππος

4. Μποροδήμος Κωνσταντίνος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Λώλη Άννα- Μαρία.
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Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα

της ημερήσιας διάταξης περί «Λήψη

απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δ.Σ. για την επιβολή και τον
καθορισμό του ύψους των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού
για το οικονομικό έτος 2019»,

έθεσε

υπόψη

των

μελών

της Οικονομικής

Επιτροπής την κάτωθι εισήγηση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Φιλιάτες, 31 / 12 / 2018
Αριθμ.Πρωτ. : 11516
Προς : Τον Πρόεδρο και τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής
Θέμα: Επιβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικονομικό έτος 2019.

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.
Από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 κωδικοποιητικού Β.Δ.
(ΦΕΚ 171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί
με τις διατάξεις των Ν.25/1975 (74 Α΄) καιΝ.429/1976 (235 Α΄), 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), ο σκοπός του ενιαίου
ανταποδοτικού 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.
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 τις διατάξεις της παραγράφου 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
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απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή.
Ακόμη, με τις διατάξεις της παραγράφου 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.
Τέλος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο Β.3.1. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν
οικ. 38347/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β/2707-2018) :
«Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως
υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2019 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 2018. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα
έσοδα του έτους 2018 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας
του έτους 2018, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση
καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2019, 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 2017,
- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του
σχεδίου του Π/Υ 2019,
- την εκτέλεση του Π/Υ 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2019
καταρτίζεται Ιούλιο 2018, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2017 και 2018),
- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία υπολογίζεται με
βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2017.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών
τελών λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών 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.
β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της
ανταποδοτικότητας,
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν
να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης
των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ», παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων,
που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης
προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο
διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού
είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη
κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.»

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη :
 ..................................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).
 ..................................Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58
κωδικοποιητικού Β.Δ. (ΦΕΚ 171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», όπως
αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν
 ..................................Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75
 ..................................Τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως
αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005
 ..................................Τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του
Ν. 3852/10
 ..................................Την παράγραφο Β.3. του άρθρου 3 της υπ’ αριθμόν οικ. 38347/2018
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/Β/27-07-2018)
 ..................................Τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης
παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη σχετικής απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς
το Δ.Σ σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, 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.
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 2019 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
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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 Φιλιατών:

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων – Δαπανών ετών 2017 - 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των εσόδων ανταποδοτικού
χαρακτήρα για το 2017 έχει ως ακολούθως :

Κ.Α.Ε.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

0311.001

Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.1828/89)

0313.001

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού

2111.001

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

ΠΟΣΟ
477.223,19
€
388,74
€
59.056,36
€

ΣΥΝΟΛΟ :

536.668,29 €

Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 20 που κάνει αναφορά στην
καθαριότητα και στον ηλεκτροφωτισμό ανήλθε στο ποσό των 697.157,54 €, εκ των οποίων τα 106.288,96 €
καταβλήθηκαν από ειδικευμένες πιστώσεις και 590.868,58 € από τις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού
τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα έλλειμμα ανάμεσα στις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (536.668,29 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές (590.868,58 €) που
διενεργήθηκαν το 2017, ύψους 54.200,29 € το οποίο μεταφέρθηκε στο 2018.

ΙΙ. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων – δαπανών 2018
ΙΙ.1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των εσόδων ανταποδοτικού
χαρακτήρα για το 2018, έχει ως ακολούθως :

Κ.Α.Ε.
0311.001
2111.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.1828/89)
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
ΣΥΝΟΛΟ :

ΠΟΣΟ
506.119,70 €
126.089,09 €
632.208,79 €

ΙΙ.2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2018
Το σύνολο των πληρωμών που διενεργήθηκαν από κωδικούς της υπηρεσίας 20 μέχρι τα μέσα του Δεκεμβρίου
του 2018, ανήλθε στο ποσό των 470.130,50 €, εκ των οποίων τα 57.104,25 € καταβλήθηκαν από ειδικευμένες
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πιστώσεις και 413.026,25 € από τις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού ενώ αναμένονται ακόμη πληρωμές ύψους 34.475,74 € μέχρι τις 31/12/2018. Κατά συνέπεια οι
πληρωμές που θα διενεργηθούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος εντός του 2018 θα ανέλθουν στο ύψος των
447.501,99 € (413.026,25 € πλέον 34.475,74 €).
Ως εκ τούτου παρατηρείται ένα πλεόνασμα ανάμεσα στις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (632.208,79 €) και στις αντίστοιχες πληρωμές (447.501,99 €) που
διενεργήθηκαν το 2018, ύψους 184.706,80 €. Αν στο ανωτέρω ποσό αφαιρέσουμε το έλλειμμα του 2017 ύψους
54.200,29 € τότε έχουμε το πλεόνασμα το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί στο 2019 ύψους 130.506,51 € και το
οποίο θα εγγραφεί στον κωδικό 5113 «Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
ειδικευμένων δαπανών».

II. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2019
1.

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
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.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν
226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ)

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη

καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ: Ελ. Βενιζέλου 8 – Φιλιάτες, Τ.Κ.46 300 - ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ:2664360150, 2664022213 - FAX:2664022989, E-MAIL:info@filiates.gr
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Κ ατηγο ρ ίες

Σ υ ν τελεσ τής

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,99 € / τ.μ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,99 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

2,02 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2,02 € / τ.μ.

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2018 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ. που
κοινοποιούνται από την εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόβλεψη των εσόδων
για το 2019 είναι ίδια με εκείνη του 2018.

Κατά συνέπεια το 2019, με τους υφιστάμενους συντελεστές, αναμένεται να
εισπραχθεί

από

το

ενιαίο

ανταποδοτικό

τέλος

καθαριότητας

και

ηλεκτροφωτισμού το ποσό των 632.208,79 €.
2.

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
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.
206011.001
206021.001
206041.002
206051.001
206051.002
20-

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας
Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας καθαριότητας
ΕΦΚΑ (Κράτηση για σύνταξη δημοσίου)
ΕΟΠΥΥ (Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.)
ΕΤΕΑΕΠ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (+1993,-1993) & ΒΑΕ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ & ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ

ΠΟΣΟ
115.000,00 €
16.000,00
€
50.000,00
€
9.000,00
€
5.000,00
€
4.500,00
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

6051.003
206052.001
206055.001
206063.001
206063.005
206063.006

(+1993,-1993)

Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού ορισμένου χρόνου
(οκτάμηνων συμβάσεων) έτους 2018

887,32 €
2.160,95
€

206063.008

Προμήθεια τροφίμων και φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό του
Δήμου

€

206063.009
206117.001
206211.001
206252.001
206262.001
206262.002
206263.001
206263.002
206263.003
206263.004
206263.005

Προμήθεια τροφίμων και φρέσκο γάλα για το εργατοτεχνικό προσωπικό
(ορισμένου χρόνου) του Δήμου

€

206264.001
206265.001
206277.001
206279.001
206279.002

€

ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου-ΑΠΔ)
ΕΦΚΑ (ΙΚΑ Υπαλλήλων Ορισμένου Χρόνου-ΑΠΔ)
Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού 2019
Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού έτους 2018

Υπηρεσία εντοπισμού και καταγραφής επιπτώσεων ΣΜΑ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και
κοινοχρήστων χώρων
Ασφάλιστρα μηχανημάτων
Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών
οικονομικού έτους 2018
Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δήμου Φιλιατών
Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου 2018
Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (απορριμματοφόρων) του Δήμου 2018
Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου 2019
Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (απορριμματοφόρων) του Δήμου 2019
Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες απορριμματοφόρων 2019

Έκτακτες και απρόβλεπτες βλάβες απορριμματοφόρων 2018
Συντήρηση & Επισκευή Κάδων Απορριμμάτων
Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων
υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων(παρ. 7δ του άρθρου
24 του Ν 3613/2007)
Υπηρεσία για την έκδοση άδειας συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων
στερεών αποβλήτων και την διαχείριση ηλεκτρονικού μητρώου του Δήμου
Φιλιατών
Υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία πρότασης χρηματοδότησης για:
ενεργειακή αναβάθμιση και αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού
των κοινοχρήστων χώρων σε επιλεγμένες περιοχές

4.700,00
€
12.000,00
€
3.000,00
€

2.634,03

2.491,65

280,00 €
110.000,00 €
2.000,00
€
5.371,32
€
44.800,00
€
742,16 €
1.201,32
€
10.000,00
€
4.000,00
€
8.000,00
€
7.500,00
€
2.000,00
€
60.000,00
€
1.860,00
€
2.480,00
€
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

206279.004
206322.001
206641.001
206641.002
206641.004
206662.001
206662.002
206671.001
206671.002
206671.003
206671.004
207135.001
207325.001
207325.003
207325.005
207336.001
208116.002
208111.001
208117.001

Συμμετοχή στη ΔΕΔΔΗΕ για χορήγηση νέας παροχής ισχύος για τη σύνδεση
με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης στα τδ.Ραγίου και Σμέρτου
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους
2019
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του Δήμου 2018 (αρ.μελέτης
30/2017)
Προμήθεια λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων του Δήμου έτους
2019
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Φιλιατών 2018
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δήμου Φιλιατών 2019
Ανταλλακτικά οχημάτων- απορριμματοφόρων του Δήμου 2018
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου 2018
Ανταλλακτικά οχημάτων- απορριμματοφόρων του Δήμου 2019
Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου 2019
Προμήθεια κάδων
Ηλεκτροφωτισμός οδού πόλης Φιλιατών (ΣΑΤΑ 2018)
Μετατόπιση δικτύου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.(Απόφαση 6291/2018 ΥΠ.ΕΣ.)
Επέκταση ηλεκτροφωτισμού σε κτηνοτροφικές μονάδες στη θέση "ΛΑΚΙΑ
ΜΕΤΕ-ΛΥΜΠΟΣΤΟΒΟ" τ.κ.Παλαιοχωρίου (162226/5293/12.11.2018
Απ.Περιφερειάρχη Ηπείρου)
Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων Σαγιάδας & Ελαίας (ΣΑΤΑ 2015)
Οφειλές υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου καθαριότητας,
Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση οχημάτων του Δήμου
ΣΥΝΟΛΟ :

586,14 €
1.000,00
€
69.709,18
€
23.646,63
€
5.208,00
€
10.387,25
€
36.000,00
€
6.101,20
€
4.712,00
€
14.000,00
€
10.000,00
€
10.000,00
€
5.000,00
€
864,23 €
6.415,21
€
5.127,73
€
45.932,76
€
1.474,41
€
4.738,54
€
748.512,03 €

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού για το 2019, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των
748.512,03 €. Από τις ανωτέρω δαπάνες ποσό συνολικού ύψους 17.407,17 € (από τον
Κ.Α.Δ. 20.7325.001, 20.7325.003, 20.7325.005 & 20.7336.001) θα χρηματοδοτηθεί από
ειδικευμένες πιστώσεις και το υπόλοιπο ποσό ύψους 731.104,86 € από τις εισπράξεις του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

Συμπεράσματα :
Οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Φιλιατών, για το οικονομικό έτος
2019, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 632.208,79 €, πλέον των
πλεονασμάτων του 2018 ύψους 130.506,51 € και των πληρωμών από ειδικευμένες
πιστώσεις ύψους 17.407,17 €, είναι περισσότερες από τις ανάγκες του Δήμου για την
εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (731.104,86 €) κατά
31.610,44 €.
Το ανωτέρω ποσό αντιστοιχεί σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των αναμενόμενων
εισπράξεων από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2019 με τους υφιστάμενους
συντελεστές.
Συνεπώς απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών ύδρευσης και
αποχέτευσης κατά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί των υφιστάμενων συντελεστών, οι
οποίοι θα διαμορφωθούν, ως ακολούθως :

Κ.Α.Ε.
0311.001
2111.001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού (άρθ.25 Ν.1828/89)
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού
ΣΥΝΟΛΟ :

ΠΟΣΟ
480.813,71 €
119.784,64 €
600.598,35 €

Κατά συνέπεια προτείνουμε την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους κατά ποσοστό 5% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία
υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Αναλυτικά :

Κ ατηγο ρ ίες

Σ υ ντε λεστή ς

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / τ.μ.
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / τ.μ.

3 . 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 ηλεκτροδοτούνται
και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται
χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

Ο Αρμόδιος Υπάλληλος

Ο Διευθυντής των Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών

Μίγκος Φώτιος

Θεοδώρου Ευάγγελος

Παρατήρηση: Η ανωτέρω εισήγηση ετοιμάστηκε σε
συνεργασία με τον εξωτερικό λογιστή κ.Καραγιλάνη.

Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση του Προέδρου κ. Παππά

Σπυρίδωνα

και τη

διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις
: και την εισήγηση της Οικονομικής υπηρεσίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο

τον καθορισμού του συντελεστή του ενιαίου

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων,
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
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 .
Ο Δημοτικός φόρος και το ΤΑΠ παραμένουν αμετάβλητα.

Συγκεκριμένα αποφασίζει την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 ως ακολούθως :

Την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
κατά ποσοστό 5% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν
διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ)

απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Αναλυτικά :

Κ ατηγο ρ ίες

Σ υ ντε λεστή ς

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / 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.
- οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 226/2017
(ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται
και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται
χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2019.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Τ.Σ.Υ.

Τ.Υ.
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος

Παππάς Σπυρίδων
Κατόπιν των ανωτέρω, ζητείται η λήψη σχετικής απόφασης.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλυτικά τα τέλη που θα επιβληθούν
και το συντελεστή που θα ισχύει.
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν
σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη του:
1) το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89
2) το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
3) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011
4) το εγγ ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005
5) τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν.
1080/80 (ΦΕΚ Α 246),
6) την υπ’ αριθ. 1/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής .

7) την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Φιλιατών.
8) τα οικονομικά στοιχεία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Εγκρίνει την υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

η οποία σας επισυνάπτεται

και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης .

Ο Δημοτικός φόρος και το ΤΑΠ παραμένουν αμετάβλητα.
Συγκεκριμένα αποφασίζει την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 ως ακολούθως :

Την μείωση όλων των υφιστάμενων συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
κατά ποσοστό 5% ενιαία και ισόποσα, ανά κατηγορία υπόχρεου, όπως αυτοί είχαν
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

διαμορφωθεί με την υπ’ αριθμόν 226/2017 (ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ)

απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών.
Αναλυτικά :

Κ ατηγο ρ ίες

Σ υ ντε λεστή ς

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

0,94 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / τ.μ.

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ) ΧΡΗΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1,92 € / 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.
- οι λοιπές χρεώσεις παραμένουν ως έχουν σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 226/2017
(ΑΔΑ:6Χ88ΩΗΦ-ΑΓΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται
και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται
χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη
συνεδρίαση αυτή.
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ΑΔΑ: Ω84ΠΩΗΦ-ΟΧ6
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 7/2019.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TA MΕΛΗ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

(Υπογραφές)

Γκίζας Ν. Χρήστος
Ακριβές αντίγραφο
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Γκίζας Ν. Χρήστος
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