
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ        

 
 
Από το πρακτικό της με αριθ. 5/2020   Δια Περιφοράς  Συνεδριάσεως του  Δημοτικού Συμβουλίου 
Δήμου Ξηρομέρου. 
 
Αριθμός Αποφάσεως : 24/ 2020 
 
 
Επιβολή Τέλους Φωτισμού και Καθαριότητας οικ. έτους 2020 
 
Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την Δεκάτη Ενάτη  (19η) 
του μηνός Μαρτίου  του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη   και ώρα 18.00 , συνήλθε σε   
Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ.  
1967/13.3.2020 ορθή  Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  Κατσαούνη 
Ελευθερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις  διατάξεις 
της παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών 
ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Έξι (26) Μέλη, ήτοι :  
 

 
                         ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 
1. Κατσαούνης Ελευθέριος                                  1. Παπαναστάσης Στυλιανός  
2. Γερόλυμος Σωτήριος                                           
3. Γκόλιας Παναγιώτης  
4. Λαϊνάς Κων/νος  
5. Μακρής Σωτήριος                                        
6. Μάντζαρης Ελευθέριος                                       
7. Μπαμπούρης Κων/νος                                         
8. Ντίνος Απόστολος                                                
9. Παληογιάννης Παναγιώτης 
10. Πολύζος Βασίλειος 
11. Σαμαλέκος Φίλιππος 
12. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
13. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
14. Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
15. Γαζέτας Παναγιώτης 
16. Γεωργούλας Κων/νος 
17. Κακούρης Ηλίας 
18. Καρφής Θωμάς 
19. Λιβάνης Θεόδωρος  
20. Ρετούλης  Θωμάς 
21. Στάϊκος Παναγιώτης ( ελάσσονα μειοψηφία) 
22. Ζορμπάς Ιωάννης 
23. Ζώγας Νικόλαος 
24. Κολοβός Χρήστος 
25. Κομπλίτσης Δημήτριος ( ήσσονα μειοψηφία) 
26. Ζαφείρης Ιωάννης 

 
 
             
Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος  Τριανταφυλλάκης Ιωάννης. 
 
Επίσης παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία  για την τήρηση των  
Πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο Τριανταφυλλάκη 
Ιωάννη ο οποίος εισηγούμενος το 4ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής 
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Α. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η 
άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι 
δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν 
χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών 
δημοτικού συμβουλίου. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, 
ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 
 
Β. Μετά την έκδοση της 1967/13-3-2020 πρόσκλησής  για σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου την 19/3/2020 ώρα 18:00 κεκλεισμένων των θυρών λόγω κορωνοϊού covid 
-19 , η πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων εξέφρασε την ανησυχία της και 
διατύπωσε έντονες επιφυλάξεις για την παρουσία τους στην εν λόγω συνεδρίαση. 
Στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συλλογικών οργάνων με τα νέα αυτά δεδομένα το 
ΥΠ.ΕΣ εξέδωσε την 1838/13-2-2020 εγκύκλιο που περιγράφει τον τρόπο λήψης 
αποφάσεων στην ιδιάζουσα αυτή περίπτωση . 
 
Γ. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 
οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των 
παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε 
υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι 
λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. (παρ 8 
άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και 
τροποποιήθηκε με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19). 
  
Επί των διατάξεων της ανωτέρω παραγράφου κρίνουμε σκόπιμο να διευκρινίσουμε ότι 
από αυτές δεν εξειδικεύεται έτι περαιτέρω η έννοια της εναλλακτικής πρότασης, σε ποιο 
βαθμό δηλ. αυτή πρέπει να αφίσταται της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής για να 
χαρακτηριστεί «εναλλακτική». Ως εκ τούτου, εναλλακτική πρόταση υπό την έννοια της 
παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013 θα μπορούσε να είναι ακόμη και η κατάθεση 
του προϋπολογισμού με διαφοροποίηση ενός μόνο κωδικού αριθμού (ΚΑ) 
εσόδου ή εξόδου. Σημειωτέον ότι σε κάθε περίπτωση ισχύει η νόμιμη υποχρέωση 
ισοσκέλισης, τουλάχιστον, του προϋπολογισμού, οπότε η διαφοροποίηση έστω και ενός 
ΚΑ πιθανόν να συνεπάγεται τις κατάλληλες προσαρμογές σε άλλον ή άλλους κωδικούς, 
ώστε να επιτυγχάνεται η ισοσκέλιση. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.108/72349/16.10.2019)   
  
Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή 
κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό 
συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού.  (παρ 9 άρθρο 77 
Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ 
νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19) 
  
Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους 
προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της 
οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία 
κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την 
οικονομική επιτροπή.  (παρ 9 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 
του Ν.4555/18 και αντικαταστάθηκε εκ νέου με την περίπτ. β' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
4623/19)  

 
Δ. Σύμφωνα με την αριθ.28/2020  (ΑΔΑ Ψ3Δ2ΩΚΖ-ΥΑΔ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής περί  «Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί Επιβολή τέλους 
φωτισμού και καθαριότητας Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020 »  με την οποία εισηγείται 
ως κάτωθι : 
 
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.4555/2018 (άρθρο 185), όπου 
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ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε 
κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και 
προορίζεται αποκλειστικά: 
 
 
 
  
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των 
υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,  
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων 
χώρων, καθώς και  
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι 
συναφής με αυτές.  
Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την 
είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 
κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται. 
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, 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. 
Σύμφωνα επίσης με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 
ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί 
του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία 
χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει 
ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο 
προσήκον ύψος. 
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 και την τροποποίηση του δια του άρθρου 
222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από 
την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία 
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη 
τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται 
και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, 
τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). 
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του 
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο 
απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 
 
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση 
έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, 
σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, δεν 
χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή 
τους.  
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο 
δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον 
δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η, κατά το ανωτέρω 
διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. 
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55905/19, 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 2020 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 
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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 2020 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 : 
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. 
Την υπ αρ 1071/14-2-2020 Ενημέρωση του Προϊσταμένου Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών,  
 
Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Ξηρόμερου: 
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018 
Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 611.984,56 €.  
ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 611.984,56 € 
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019 
Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 825.183,56 €   
ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 727.682,72 € 
ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από 
παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 97.500,84 € 
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 2018 
Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για 
το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 813.094,22 €. 
 
 
Σημείωση: Το σύνολο των δαπανών της ανταποδοτικής υπηρεσίας για το 2018, ανήλθε 
στις 852.217,98 € και η διαφορά από το ανωτέρω αναγραφόμενο ποσό, αφορά δαπάνες 
οι οποίες πληρώθηκαν από χρηματοδοτήσεις και συνεπώς δεν λαμβάνονται υπόψη στην 
ισοσκέλιση της υπηρεσίας. 
 
Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019 
Για το έτος 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 
καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 825.183,56 €. 
Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Ξηρομέρου, για το οικονομικό 
έτος 2019, οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των 825.183,56 €,  ισοσκελίζουν με το σύνολο 
των δαπανών οι οποίες ανήλθαν στο ύψος των 825.183,56 €. 
Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2020 
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 
του άρθρου 1 του νόμου 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του 
άρθρου 185 του Ν.4555/18, 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: α) ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για 
κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, γ) ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. 
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Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει 
ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες 
κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της 
επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων 
ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών 
λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος 
χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον 
οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού. 
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί 
πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. 
 
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019, είχαν διαμορφωθεί ως 
ακολούθως: 
 
1) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 
     - στα 1,70 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για την Δημοτική Κοινότητα Αστακού 
     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες 
της Δ.Ε. αυτής. 
2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ 
     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της 
Δ.Ε. Αλυζίας 
3) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 
     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της 
Δ.Ε. Φυτειών 
 
Μετά την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, από την παρ. 2 του 
άρθρου 185 του Ν.4555/18 και προκειμένου να τηρείται η αρχή της ανταποδοτικότητας 
των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, προτείνουμε τη διαμόρφωση των 
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως  
 
 
εξής: 

Κατηγορίες  

Γενικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 1,20 € / τμ 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,20 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,20 € / τμ 

Ειδικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση (Δ.Κ Αστακού) 1,70 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Δ.Κ. Αστακού) 1,70 € / τμ 

 

Το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 825.183,26 € και θα αποτυπωθεί στον Π/Υ όπως αναγράφεται 

κατωτέρω: 
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 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 727.682,72€ 

 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 97.500,84 € 

1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
     1.   Αποδοχές τακτικού προσωπικού                          145.000,00 € 
     2.   Υπερωρίες τακτικού προσωπικού:                          10.000,00 € 
     3.   Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου:              15.000,00 € 
     4.   Υπερωρίες προσωπικού Αορίστου Χρόνου:              1.000,00 € 
     5.   Αποδοχές έκτακτου προσωπικού Ο.Χ.   
           α) Δίμηνα                                                                  15.000,00 € 
           β) Οχτάμηνα                                                            80.000,00 € 
     6.   Εργοδοτικές Εισφορές   
           α) ΤΥΔΚΥ                                                                  8.000,00 € 
           β) ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ                                                   6.000,00 € 
           γ) ΣΥΝΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛ.                                           17.000,00 € 
           δ) ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου                                          4.000,00 € 
           ε) ΙΚΑ Έκτακτου Προσωπικού                                24.000,00 € 
     7.   Προμήθεια Μ.Α.Π.                                                      3.400,00 € 
     8.   Προμήθεια Γάλακτος                                               3.700,00 € 
     9.   Κατανάλωση ρεύματος ΦΟΠ                              235.335,00 €* 
   10.   Ασφάλιστρα οχημάτων                                                3.500,00 € 
   11.   Συντήρηση & επισκευή οχημάτων                            12.000,00 € 
   12.  Πλύσιμο-γρασσάρισμα οχημάτων                                1.000,00 € 

   13.  Τοποθέτηση, αντικ/ση λαμπτήρων & συντήρηση  Δημοτικού φωτισμού  
16.165,00 € 

   14.  ΦΟΣΔΔΑ Παλαίρου                                                     120.000,00 € 
   15.  ΦΟΣΔΔΑ Στράτου                                                   22.164,67 € 
   16.  Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων                                   2.200,00 € 
   17.  Τεχνικός έλεγχος από ΚΤΕΟ                                        1.000,00 € 
   18.  Προμήθεια χημικού υλικού –απολύμανση κάδων        3.000,00 € 
   19.  Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας                          3.200,00 € 
   20.  Προμήθεια ανταλλ/κών οχημάτων                           7.000,00 € 
   21.  Προμήθεια – επισκευή ελαστικών οχημάτων             8.842,93 € 
   22.  Προμήθεια φωτιστικών μπράτσων και σωμάτων       3.000,00 € 
   23.  Προμήθεια λαμπτήρων κλπ ηλεκτρ. εξοπλισμού        13.500,00 € 

   24.  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών οχημάτων Δήμου –ΝΕΑ ΣΥΜΒ.:    
25.220,88 € 

   25.  Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών οχημάτων ΝΕΑ ΑΠΕΥΘ. ΑΝΑΘ.       
9.600,00 € 

   26.  Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (απευθείας ανάθεση-συνεχιζ. ): 
3.107,67 € 

   27.  Συντήρηση και επισκευή οχημάτων –συνεχιζ.                 1,00 € 

   28.  Προμήθεια Καυσίμων & λιπαντ. Οχημ. Δήμου  (Απευθ. Ανάθ.- Οφειλή):  
1.945,39 € 

   29.  Οφειλή ΦΟΣΔΑ Στράτου Δ΄ Τριμήνου 2019                 1.301,02 € 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 825.183,56 € 

 

ΑΔΑ: ΡΒΦΟΩΚΖ-Ε8Ο



Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 
825.183,56 €. 
Συμπεράσματα: 
Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Ξηρόμερου, για το 
οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 825.183,56 €, 
ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 825.183,56 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, μη δημιουργώντας ανάγκη 
αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας και 
προτείνεται οι συντελεστές να παραμείνουν οι ίδιοι όπως και κατά το έτος 2019. 
Οι ανωτέρω αναφερόμενοι συντελεστές, θα ισχύουν τόσο για τους στεγασμένους όσο και 
για τους μη στεγασμένους χώρους που υπόκεινται σε δημοτικά τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού. 
Δεδομένης της ανάγκης για την παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας και στις εκτός 
σχεδίου περιοχές και την πραγματική παροχή των σχετικών υπηρεσιών από το Δήμο 
Ξηρόμερου, το τέλος επιβάλλεται και στα ακίνητα που βρίσκονται σε αυτές (ΣτΕ 2806/94, 
ΣτΕ 1012/2002). 
 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : 
  
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Προϊσταμένου των Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας σε συνδυασμό με το αριθ. πρωτ. 1145/ 17.02.2020 έγγραφό  
του και τις διατάξεις του άρθρου 91  του Ν. 4270/2014 περί ελέγχου και εκκαθάρισης  
των δαπανών του Δημοσίου την 31.12.2019 υφίστανται και οι επιπλέον μη νόμιμες ή μη 
κανονικές δαπάνες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εισήγηση  ήτοι: 
  
α. Ποσό 72.561,77 €, που αφορά δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στον Αναγκαστικό 
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας 
(ΦΟΣΔΑ Παλαίρου) μέχρι την 21.12.2018, που ενταλματοποιήθηκε το 2019 και δεν 
θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Νομού μας, και συνεπώς θα διεκδικηθεί 
δικαστικά 
β. Ποσό 50.000 € κατ εκτίμηση, που αφορά στην ίδια άνω μη τιμολογημένη δαπάνη 
περιόδου Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2019 στον ΦΟΣΔΑ  Παλαίρου, λόγω μη επάρκειας 
σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019, και  
γ. Ποσό  137.428 € κατ εκτίμηση, που αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
Φ.Ο.Π. για ΔΕΗ μέχρι την 31.12.2019, λόγω μη επάρκειας σχετικής πίστωσης στον Π/Υ  
2019. 
                                                                                                                                   
*2. Στην παρ. Γ Έξοδα και αναφορικά με την κατανάλωση ρεύματος ΦΟΠ η απόκλιση από 
την ανωτέρω εισήγηση του Προϊσταμένου  Διοικητικών & Οικονομικών πηρεσιών 
(35.165€)  θα καλυφθεί :  
α. κατά 13.525€ από την έκπτωση συνέπειας που θα λάβει ο Δήμος σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. οικ. 2/10850/ΔΛΤΠ(Α) (ΑΔΑ 6ΦΓ0Η-62Ι) εγκύκλιο του ΓΛΚ (παρ. 4-5). 
β. κατά 21.640€ από το ΓΛΚ  σύμφωνα με την αριθ. οικ. 2/51574/ΔΛΓΚ /03.7.2018 
εγκύκλιο περί παροχής οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκδόθηκε κατόπιν των  αριθ. οικ. 2/42245/ΔΛΓΚ  
(ΦΕΚ 1942/τ. Β’ /31.5.2018)  & 2 /47779/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2279/τ. Β’ /15.6.2018) αντίστοιχα  
Αποφάσεων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , δεδομένου ότι ο Δήμος μας έχει 
αποπληρώσει αντίστοιχη οφειλή προς την ΔΕΗ  η οποία  θα αποτυπωθεί λογιστικά μετά 
την ανωτέρω αναφερόμενη εξόφληση. 
 
  
 Εισηγούμαι  προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή Τέλους Φωτισμού και Καθαριότητας      
 Δήμου Ξηρομέρου έτους 2020, και ειδικότερα τον καθορισμό του σχετικού συντελεστή    
 Επιφανείας στεγασμένων και ηλεκτροδοτούμενων και μη χώρων ανα τ.μ., στο ύψος που  
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 είχαν καθοριστεί και το έτος 2019, ως εξής: 
 
 
 

Κατηγορίες  

Γενικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 1,20 € / τμ 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,20 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,20 € / τμ 

Ειδικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση (Δ.Κ Αστακού) 1,70 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Δ.Κ. Αστακού) 1,70 € / τμ 

        
 Ειδικότερα εισηγείται: 

1) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

      - στα 1,70 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για την Δημοτική Κοινότητα 

Αστακού         

      - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για τις υπόλοιπες Τοπικές 

Κοινότητες της Δ.Ε. αυτής. 

2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ 

     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες 

της Δ.Ε. Αλυζίας 

3) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 

     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της 

Δ.Ε. Φυτειών. 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Αναζωογόνηση Ξηρομέρου’ Ζώγας Νικόλαος , 

Ζορμπάς Ιωάννης και  Κολοβός Χρήστος  ψήφισαν αρνητικά. 
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι  της παράταξης ‘Λαική Συσπείρωση Δήμου Ξηρομέρου’ Κομπλίτσης 

Δημήτριος και Ζαφείρης Ιωάννης   ψήφισαν αρνητικά  και δήλωσαν τα κάτωθι  

«Κύριε πρόεδρε με mail πού στείλαμε από τις 16-3-2020 σας αναφέραμε οτι 
διαφωνούμε με τις συνεδριάσεις διαπεριφορας συμβουλίου για σοβαρά ζητήματα που 
αφορούν το λαό της περιοχής μας.παρα μόνο για ζητήματα άμεσης 
ανάγκης.Συγκεκριμενα η δημοτική αρχή επιμένει καί φέρνει για συζήτηση διά περιφοράς 
το τεχνικό πρόγραμμα και τα δημοτικά τέλη καί μάλιστα προτείνει και αύξηση παγίου για 
την ύδρευση βάζοντας άλλο ένα χαράτσι στα λαϊκά νοικοκυριά στη λογική της 
ανταποδωτικοτητας καί της αντιλαϊκής πολιτικής . σας ενημερώνουμε  ότι θα 
συμμετέχουμε για να εκφράσουμε την άποψη μας και την αντίθεση μας στις εισηγήσεις 
για το τεχνικό πρόγραμμα καί τα δημοτικά τέλ  .Τελος κύριε δήμαρχε μπροστά στις 
δύσκολες συνθήκες που διαμορφώθηκαν από την πανδημία με αίσθημα ευθύνης Σας 
καλούμε να μην πάρετε αποφάσεις για τέτοια σοβαρά ζητήματα με τέτοιο τρόπο.Για μας 
ο δήμος επιβάλλεται να απαιτήσει μέτρα για τη αντιμετώπιση της πανδημίας.μετρα για 
την δημόσια υγεία.οπως την ανάγκη στελέχωσης των κέντρων υγείας με προσωπικό και 
υγειονομικό υλικό.την ενίσχυση του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι.για την φροντίδα 
των πολιτών που έχουν ανάγκη.Να υπάρξει πλήρης εξοπλισμός δημοσίων και δημοτικών 
κτιρίων με τα προβλεπόμενα είδη απολύμανσης και προφύλαξης .παρεχομενα από το 
κράτος δωρεάν στον πληθυσμό για να σταματήσει η αισχροκέρδεια.το συνολικό κόστος 
να αναλάβει το ίδιο το κράτος.ο λαός έχει πληρώσει και πληρώνει αρκετά για την 
δημόσια υγεία.Ειναι ανάγκη σήμερα και είναι εφικτό να πούμε όχι στην 
ανταποδωτικοτητα.για κοινωνικά αγαθά όπως δημόσια 
υγεία.καθαριοτητα.νερο.ενεργεια.Γιαυτο προτείνουμε τη σταδιακη μείωση όλων των 
τελών μέχρι την πλήρη κατάργηση τους». 

 

Στην συνέχεια κλήθηκαν οι παρατάξεις να τοποθετηθούν επί της προτάσεως της 
πλειοψηφίας  δεδομένου ότι οι  ανωτέρω Δημοτικοί Σύμβουλοι - παρατάξεις δεν 
πρότειναν  εναλλακτικές προτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 8 άρθρο 77 Ν. 
4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 του Ν.4555/18 και τροποποιήθηκε 
με την περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4623/19 συνοδευόμενες από 
εισηγητική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας  
 
 
Υπέρ της πρότασης της πλειοψηφίας ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Γερόλυμος 
Σωτήριος, Γκόλιας Παναγιώτης , Λαινάς Κωνσταντίνος , Μακρής Σωτήριος, Μάντζαρης 
Ελευθέριος, Μπαμπούρης Κωνσταντίνος , Ντίνος Απόστολος, Παληογιάννης Παναγιώτης, 
Πολύζος Βασίλειος, Σαμαλέκος Φίλιππος ,Ταπραντζή- Πέττα Χριστίνα, Τζαχρήστας 
Παναγιώτης, Γαλούνης Ερωτόκριτος, Γαζέτας Παναγιώτης, Γεωργούλας Κωνσταντίνος, 
Κακούρης Ηλίας, Καρφής Θωμάς, Λιβάνης Θεόδωρος , Ρετούλης Θωμάς και  Σταικος 
Παναγιώτης.  
 
Κατά της πρότασης της πλειοψηφίας ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ζώγας 
Νικόλαος , Ζορμπάς Ιωάννης , Κολοβός Χρήστος  , Κομπλίτσης Δημήτριος και Ζαφείρης 
Ιωάννης. 
 

 
Σύμφωνα με τις  ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις  έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ 
της πρότασης της πλειοψηφίας και ως εκ τούτου το Δημοτικό Συμβούλιο  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
            (με 20 ψήφους υπέρ της πρότασης της πλειοψηφίας) 
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Καθορίζει το  τέλος Φωτισμού και Καθαριότητας Δήμου, έτους 2020 ως κατωτέρω: 
 
 
 

 
 

Κατηγορίες  

Γενικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 1,20 € / τμ 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,20 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 1,20 € / τμ 

Ειδικοί  συντελεστές  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση (Δ.Κ Αστακού) 1,70 € / τμ 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (Δ.Κ. Αστακού) 1,70 € / τμ 

        
 Ειδικότερα εισηγείται: 

1) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΑΚΟΥ: 

      - στα 1,70 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για την Δημοτική Κοινότητα 

Αστακού         

      - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για τις υπόλοιπες Τοπικές 

Κοινότητες της Δ.Ε. αυτής. 

2) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΛΥΖΙΑΣ 

     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες 

της Δ.Ε. Αλυζίας 

3) ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΙΩΝ 

     - στα 1,20 €, γενικώς και αδιακρίτως, ανά τ.μ., για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της 

Δ.Ε. Φυτειών. 
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ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ – ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ : 
  
Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο του Προϊσταμένου των Δ/κών και Οικ/κών 
Υπηρεσιών του Δήμου μας σε συνδυασμό με το αριθ. πρωτ. 1145/ 17.02.2020 έγγραφό  
του και τις διατάξεις του άρθρου 91  του Ν. 4270/2014 περί ελέγχου και εκκαθάρισης  
των δαπανών του Δημοσίου την 31.12.2019 υφίστανται και οι επιπλέον μη νόμιμες ή μη 
κανονικές δαπάνες που δεν συμπεριλήφθηκαν στην παρούσα εισήγηση  ήτοι: 
  
 
α. Ποσό 72.561,77 €, που αφορά δαπάνη εναπόθεσης απορριμμάτων στον Αναγκαστικό 
Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτ/νίας 
(ΦΟΣΔΑ Παλαίρου) μέχρι την 21.12.2018, που ενταλματοποιήθηκε το 2019 και δεν 
θεωρήθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Νομού μας, και συνεπώς θα διεκδικηθεί 
δικαστικά 
β. Ποσό 50.000 € κατ εκτίμηση, που αφορά στην ίδια άνω μη τιμολογημένη δαπάνη 
περιόδου Αυγούστου - Δεκεμβρίου 2019 στον ΦΟΣΔΑ  Παλαίρου, λόγω μη επάρκειας 
σχετικής πίστωσης στον Π/Υ 2019, και  
γ. Ποσό  137.428 € κατ εκτίμηση, που αφορά στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
Φ.Ο.Π. για ΔΕΗ μέχρι την 31.12.2019, λόγω μη επάρκειας σχετικής πίστωσης στον Π/Υ  
2019. 
                                                                                                                 
*2. Στην παρ. Γ Έξοδα και αναφορικά με την κατανάλωση ρεύματος ΦΟΠ η απόκλιση από 
την ανωτέρω εισήγηση του Προϊσταμένου  Διοικητικών & Οικονομικών πηρεσιών 
(35.165€)  θα καλυφθεί :  
α. κατά 13.525€ από την έκπτωση συνέπειας που θα λάβει ο Δήμος σύμφωνα με την αριθ. 
πρωτ. οικ. 2/10850/ΔΛΤΠ(Α) (ΑΔΑ 6ΦΓ0Η-62Ι) εγκύκλιο του ΓΛΚ (παρ. 4-5). 
β. κατά 21.640€ από το ΓΛΚ  σύμφωνα με την αριθ. οικ. 2/51574/ΔΛΓΚ /03.7.2018 
εγκύκλιο περί παροχής οδηγιών σχετικά με την εξόφληση λογαριασμών κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εκδόθηκε κατόπιν των  αριθ. οικ. 2/42245/ΔΛΓΚ  
(ΦΕΚ 1942/τ. Β’ /31.5.2018)  & 2 /47779/ΔΛΓΚ (ΦΕΚ 2279/τ. Β’ /15.6.2018) αντίστοιχα  
Αποφάσεων  του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών , δεδομένου ότι ο Δήμος μας έχει 
αποπληρώσει αντίστοιχη οφειλή προς την ΔΕΗ  η οποία  θα αποτυπωθεί λογιστικά μετά 
την ανωτέρω αναφερόμενη εξόφληση. 

 
 

Η παρούσα να ανακοινωθεί  στο Σώμα  στην πρώτη, μετά τη λήψη της 
απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως 
συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). 

 
 
 
              Η   Απόφαση  αυτή έλαβε αύξοντα   Αριθμό  24 / 2020 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
   Για το ανωτέρω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                 
 

ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
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