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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 23/29-10-2015 
Αριθ.Αποφ.  286/2015 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής  προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί 
καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού-καθαριότητας.  
  
      Στους Μολάους, σήμερα, την  29-10-2015  ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 19496/23-10-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Δουμάνη Σοφία 

2. Σουρλάς Ιωάννης  

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Καλογερίνης Ηλίας 

5.Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

           Μαρούσης Χαράλαμπος 

            

  

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία δεν  παρευρέθησαν.  

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 
εξής: 
      Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή ….  ζ) 
εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. 
      Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την εισήγηση της 
οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, 
βάσει της οποίας προτείνετε επικαιροποίηση της αριθ. 368/2012 ΑΔΣ  με την οποία είχαν 
καθορισθεί οι τιμές των  τελών ηλεκτροφωτισμού –καθαριότητας  στον Δήμο Μονεμβασίας 
και συγκεκριμένα :  

ΘΕΜΑ: 

Ε ισήγ ηση  της  Ο ικονομ ι κής  Υπηρεσ ίας  σ χε τ ι κ ά  με  τον  κ αθορ ισ μό  

του  σ υντε λεσ τή  του  Εν ια ί ου  Ανταποδοτ ικ ού  Τέλ ους  Καθαρ ιότητας  



κ α ι  Φω τ ισμ ού .  

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. 

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 

Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με 

τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 

Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 

Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 

παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), 

του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι 

τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το 

οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός 

του σχετικού τέλους αφορά : 

α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, 

αποκομιδή και διάθεση απορριμμάτων και 

β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής 

ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων. 

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). 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 
λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει: α) να 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. 
 να μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας. 
Να καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες 
δαπάνες του Δήμου πέρα εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία  
 
Το όριο που καθορίζει η ΚΥΑ για τα ιδία έσοδα (εισπραχθέντα 2014 και θετική διαφορά 2015 -
2014) δε δεσμεύει το κάθε τέλος ξεχωριστά αλλά υπολογίζεται στο σύνολο των ιδίων εσόδων. 
Αυτό σημαίνει ότι το ύψος του τέλους που θα προβλεφθεί προκύπτει βάσει του ισοσκελισμού 
εσόδων-δαπανών και όχι βάση της γενικότερης σχέσης ιδίων εσόδων που καθορίζει η ΚΥΑ, η 
οποία θα πρέπει να ισχύει στο επίπεδο του συνόλου των ιδίων εσόδων και όχι για κάθε έσοδο 



ξεχωριστά. 
Τέλος οι οδηγίες της ΚΥΑ του προϋπολογισμού  αναφέρει ότι οι εγγραφές στο σκέλος των 
δαπανών που αφορούν τις ανταποδοτικές υπηρεσίες για το προϋπολογισμό του 2016 θα πρέπει 
να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος των εσόδων 
που αναμένονται να εισπραχθούν εντός του έτους 2015. 
 

Ι Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων   
 

Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2014. 
 
1)Για το έτος 2014 εισπράχθηκαν στον Κ.Α 0311  από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού συνολικού ύψους 1.455.187,14€ 
 
 
2) Για την περίοδο Ιανουάριο έως Αύγουστο του 2014 εισπράχθηκαν τέλη καθαριότητας 
ποσό συνολικού ύψους 942.229,82€ 
 
Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού έτους 2015 
 
Για την περίοδο Ιανουάριο –Αύγουστο 2015 εισπράχθηκε ποσό 885.197,06€ 
 
Για την περίοδο από Αύγουστο έως Δεκέμβριο 2015 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 
συνολικού ύψους 564.803,00€ 
 
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2015 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την 
υπηρεσία καθαριότητας αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.450.000,00€ 
 
ΙΙ. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών  
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του Δήμου η εικόνα των 
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως: 
1.Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού έτους 2014 
 
1)Για το έτος 2014 οι δαπάνες που αφορούσαν την καθαριότητα για το Δήμο ήταν ποσό 
συνολικού ύψους 1.354.730,81 € 
 
2)Για την περίοδο Ιανουάριο εως Αύγουστο 2014 οι δαπάνες που αφορούσαν την 
καθαριότητα ήταν ποσό συνολικού ύψους 895.182,78 
 
2.Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2015 
 

1. Για την περίοδο Ιανουάριο –Αύγουστο 2015οι δαπάνες που αφορούσαν την 
παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο συνολικού ποσού 885.197,06€ 

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αύγουστο –Δεκέμβριο 2015 αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 564.803,00€ 

 

3  Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2015 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 

αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.450.000,00 €. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου, για το οικονομικό έτος 

2015, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.450.000,00 €., ισοσκελίζουν με 



το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

1.450.000,00. €. 

 
Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2016 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2016. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 

316/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την αριθ ΑΔΣ 312/2014  

επικαιροποιήθηκαν οι τιμές της αριθ 368/2012 ΑΔΣ  για την επιβολή των τελών  

καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2015, που είχαν διαμορφωθεί ως 

ακολούθως: 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ  

ΤΕΛΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΤΕΛΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΣΥΝΟΛΑ  

ΜΟΛΑΩΝ  250.213,70€  120.912,90€  371.126,60€  
ΑΣΩΠΟΥ  232.119,45€  48.966,00€  281.085,45€  
ΒΟΙΩΝ  466.727,10€  126.952,20€  593.679,30€  
ΖΑΡΑΚΑ  102.327,00€  15.445,50€  117.772,50€  
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  289.833,05€  103.461,90€  393.294,95€  
ΣΥΝΟΛΟ  1.341.220,30€  415.738,50€  1.756.958,80€  

 

Ανάλογα είχαν προβλεφτεί δαπάνες ποσού 1.756,958,80€ 

2.Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2016 

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2015 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ. 

που κοινοποιούνται στο Δήμο μας από την  εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η 

πρόβλεψη των εσόδων για το 2016 έχει ως ακολούθως : 

 

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

Οικίες  στα χωριά  785.132 1,15 902.901,80 

Οικίες στις πόλεις  338.819 1,30 440.464,70 

Επαγγελματικοί χώροι  
στα χωριά  

125.200 1,50 187.800,00 

Επαγγελματικοί χώροι 
στις πόλεις  

113.119 2,10 237.549,90 

Σύνολο 1.768.716,40 

 

Με βάση τα πραγματικά τ.μ και τους ισχύοντες συντελεστές  τα έσοδα μας πρέπει να 



ανέλθουν στο ποσό των 1.768.716,40€ . Όμως βάση των απολογιστικών 

οικονομικών στοιχείων και την εισπραξιμότητα που πρέπει να ακολουθήσουμε με 

βάση την ΚΥΑ του  Προϋπολογισμού  ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας 

καθαριότητας για το 2016 πρέπει να ανέλθει στο ποσό των 1.455.180,00€.  

Προϋπολογίζουμε  όμως ποσό 1.537.800,00€ αυξημένα  κατά 82.620,00€ έχοντας 

υπόψη τα τ.μ  και την ΚΥΑ του Προϋπολογισμού η οποία αναφέρει ότι : «  Το όριο που 

καθορίζει η ΚΥΑ για τα ιδία έσοδα (εισπραχθέντα 2014 και θετική διαφορά 2015 -2014) δε 

δεσμεύει το κάθε τέλος ξεχωριστά αλλά υπολογίζεται στο σύνολο των ιδίων εσόδων. Αυτό 

σημαίνει ότι το ύψος του τέλους που θα προβλεφθεί προκύπτει βάσει του ισοσκελισμού εσόδων-

δαπανών και όχι βάση της γενικότερης σχέσης ιδίων εσόδων που καθορίζει η ΚΥΑ, η οποία θα 

πρέπει να ισχύει στο επίπεδο του συνόλου των ιδίων εσόδων και όχι για κάθε έσοδο ξεχωριστά». 

Ο πίνακας εσόδων της Ομάδας Ι 
 

 

Κ.Α ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΠΟΣΟ 

01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  

 

70.880,00 

02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  245.100,00 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  

487.550,00 ΧΩΡΙΣ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘ/ΤΑΣ  

04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

490.445,00 

05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  58.700,00 

07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 57.300,00 

11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  

0 

14 ΔΩΡΕΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ  0 

15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  60,460,00 

16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ  500,00 

21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 596.900,00 

22 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΕΚΤΑΚΤΑ 500,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  2.068.335,00 

 

 

Το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Π/Υ ως άθροισμα για την ΟΜΑΔΑΙ είναι 
το ποσό των 3.729.412,87€. 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι= 2.068.335,00 + 1.537.800,00=3.606.135,00 € 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία , κατάρτισαν 

τον παρακάτω 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. 

                ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 

ΕΞΟΔΑ 
 



Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

20-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  450.000,00 

20-6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  4.000,00 

20-6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  72.000,00 

20-6051.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΥΔΚΥ  57.000,00 

20-6051.003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ  13.500,00 

20-6051.008 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΕΑΔΥ  3.500,00 

20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑ 21.000,00 

20-6061.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  9.000,00 

20-6063.003 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΤΟ 2016 10.000,00 

20-6112.007 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΒΟΙΩΝ  10.000,00 

20-6112.008 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 5.000,00 

20-6112.010 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  7.500,00 

20-6112.012 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ -ΜΟΛΑΩΝ  7.500,00 

20-6211  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  340.000,00 

20-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  5.000,00 

20-6262.006 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  49.300,00 

20-6262.008 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  12.000,00 

20-6262.009 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  12.000,00 

20-6262.010 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΕ ΒΟΙΩΝ   12.000,00 

20-6262.011 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  6.000,00 

20-6262.012 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΑΝΕΝΕΡΓΩΝ ΧΑΔΑ ΔΕΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  7000,00 

20-6262.013 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΔΙΚΤΥΟ  6.000,00 

20-6262.016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  7.000,00 

20-6262.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  6.000,00 

20-6262.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ   8.000,00 

20-6262.019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  12.000,00 

20-6262.020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  6.000,00 

20-6262.021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00 

20-6263.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  13.000,00 

20-6264.003 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  3.000,00 

20-6264.009 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 9.000,00 

20-6264.010 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ  35.000,00 

20-6264.011 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  -
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ   1.000,00 



20-6264.012 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  -
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗ   9.000,00 

20-6265.001 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ  3.000,00 

20-62565.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ  8.000,00 

20-6323.002 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΚΤΕΟ  2.500,00 

20-6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  1.000,00 

20-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  1.000,00 

20-6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  3.000,00 

20-6634.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  4.000,00 

20-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ  4.000,00 

20-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  10.000,00 

20-6644.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  30.000,00 

20-6662.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  43.000,00 

20-6673.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΝΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  4.000,00 

20-6271.001 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΦΟΣΔΑ 120.000,00 

20-7135.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ ΑΣΩΠΟΥ 
ΖΑΡΑΚΑ  10.000,00 

20-7135.004 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ 
,ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00 

20-7315.005 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  5.000,00 

20-7135.00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

                        
3.000,00 

20-7135.008 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  3.000,00 

00-6151.001 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 35.000,00 

      

      

  

  

 

ΣΥΝΟΛΟ 1.537.800 

 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2016, αναμένεται να ανέλθουν 

συνολικά στο ύψος των 1.537.800,00  € 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Αφού , οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου  για το οικονομικό 

έτος 2016, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.537.800,00€, 

ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται 

να ανέλθουν στο ύψος των 1.537.800 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας 

της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,  εισηγούμαστε τη μη  



αναπροσαρμογή των καθορισμένων συντελεστών των τελών καθαριότητας και 

προτείνουμε  τη διατήρηση των συντελεστών ,όπως αναφέρονται στην ΑΔΣ 

368/2012  

Για τις  οικίες των χωριών 1,15€ ανά τ.μ , εκτός από την πόλη των Μολάων, 

Μονεμβάσιας και Νεάπολης που η τιμή είναι 1,30€ ανά τμ .          

Για τους επαγγελματικούς χώρους στα χωριά η τιμή παραμένει 1,50€ ανά τ.μ 

ενώ για τους επαγγελματικούς χώρους στους Μολάους, Νεάπολη και 

Μονεμβάσια η τιμή παραμένει 2,10€. 

      Στην συνέχεια πήρε το λόγο το μέλος  της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου Ελένη και 
ανέφερε τα εξής: 
     Όσον αφορά τον καθορισμό των τελών  ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας ,θεωρώ ότι 
οι τιμές των τελών πρέπει να καθορίζονται ανάλογα της ταξικής θέσης των δημοτών. 
Προτείνουμε μηδέν συμμετοχή  για τους άνεργους και απολυμένους  και όσους  έχουν 
βάλει λουκέτο στα μαγαζιά τους. Μείωση των τιμών για  μικρούς και μεσαίους αγρότες 
εργάτες χαμηλόμισθους ,συνταξιούχους και υπαλλήλους .Μείωση των τελών γενικά για τη 
φτωχή και μεσαία λαϊκή οικογένεια .Κατά συνέπεια καταψηφίζω την επικαιροποίηση την 
ανωτέρω απόφασης και ζητώ τη μείωσή των τελών  λόγω της οικονομικής δυστοκίας των 
δημοτών.  
  
     Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά 
. 
     Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του προέδρου,  
την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις απόψεις της κ. 
Αναγνωστοπούλου ,τις διατάξεις  του άρθρου 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10,και μετά από 
διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

      Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας την 
επικαιροποίηση της αριθ. 368/2012 ΑΔΣ περί καθορισμού τιμών τελών ηλεκτροφωτισμού 
& καθαριότητας στον Δήμο Μονεμβασίας  όπως προτείνονται στην εισήγηση της 
Οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου.   
     Μειοψήφησε η κ. Αναγνωστοπούλου για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό 
μέρος της παρούσας απόφασης. 
 
     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                                 2) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                   3) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                              4) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
Δελήγιαννης Νικόλαος 


