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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  15ης/2016 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αριθ. Απόφασης  280/2016 
 
«Περί καθορισμού τελών ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας».  

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 07 Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, συνήλθε 
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό 
15/30.11.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα 22, δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
 1. Αβδούλος Σπύρος                 Πρόεδρος Δ.Σ. 1. Νεραντζουλάκη-Ρεπαπίνου Ζωή 
 2. Καλογερίνης Ηλίας                 Αντιδήμαρχος 2. Λεκάκης Δημήτριος 
 3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος    Αντιδήμαρχος 3. Κόκκορης Παναγιώτης 
 4. Μαυρομιχάλης Κων/νος          Αντιδήμαρχος 4. Λυριωτάκης Ιωάννης 
 5. Σουρλάς Ιωάννης                  Αντιδήμαρχος 5. Χαραμή-Νατιώτη Αλεξάνδρα 
 6. Τραϊφόρος Παναγιώτης          Αντιδήμαρχος   
 7. Χριστάκος Σταύρος                   Αντιδήμαρχος   
 8. Αλειφέρη Παναγιώτα   
 9. Βουνελάκης Γεώργιος   
10. Γεωργακάκου Αικατερίνη   
11. Μαρούσης Χαράλαμπος   
12. Κολλιάκος Ιωάννης   
13. Παπαδάκης Πιερρής   
14. Παπούλη Δέσποινα   
15. Πετράκης Χρήστος   
16. Σπυριδάκου Θεοδούλη    
17. Τσαφατίνου Κατερίνα               
18. Δουμάνη  Σοφία   
19. Κουλουβάκος Βασίλειος   
20. 
21. 
22. 

Βελιώτης Ευστάθιος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 

  

    
    

Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
   Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των 
εκπροσώπων των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι:  Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγ. 
Γεωργίου, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγ. Αποστόλων, Απόστολος Καπελέρης Τ.Κ. Αγ. Ιωάννη, 
Γεώργας Σωτήριος Τ.Κ. Αγγελώνας, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας, Σταθάκη 
Μαριάννα Τ.Κ. Ασωπού,  Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Τζάκας Γεώργιος Τ.Κ. Ελαίας, 
Γαβρίλης Κων/νος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Ροβάτσος Μιχαήλ 
Τ.Κ. Χάρακα. 
 Μετά τη συζήτηση του 7ου θέματος, αποχώρησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δουμάνη και 
Παπούλη. 
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   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
   Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης 
έδωσε το λόγο στους Αντιδημάρχους κ.κ. Μαυρομιχάλη Κωνσταντίνο και Χριστάκο Σταύρο, οι 
οποίοι είπαν τα εξής: 

Με 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».  

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’ αριθ. 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». 

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.  
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Με την αριθ. 368/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίσθηκαν τα τέλη 
Καθαριότητας  και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μονεμβασίας, η οποία επικαιροποιήθηκε 
μεταγενέστερα με τις αριθ. 289/2013, 312/2014 και 287/2015 όμοιες. 

Η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ. 310/2016 απόφασή της και σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, εισηγείται προς το δημοτικό συμβούλιο την 
επικαιροποίηση της αριθ. 368/2012 απόφασης, λαμβάνοντας υπόψη τα κατωτέρω στοιχεία:  

«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  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.  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, β) 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 από το 
αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80). 

Το όριο που καθορίζει η ΚΥΑ για τα ιδία έσοδα (εισπραχθέντα 2015 και θετική διαφορά 
2016 -2015) 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 2016. 

Ι. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων:   
α) Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2015: 
1) Για το έτος 2015 εισπράχθηκαν στον Κ.Α 0311 από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού συνολικού ύψους 1.588.474,02€ 
2) Για την περίοδο Ιανουάριο έως Αύγουστο του 2015 εισπράχθηκαν τέλη καθαριότητας 

ποσό συνολικού ύψους 892.107,01€ 
β)  Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2016: 
1) Για την περίοδο Ιανουάριο –Αύγουστο 2016 εισπράχθηκε ποσό 1.083.850,13€ 
2) Για την περίοδο από Αύγουστο εως Δεκέμβριο 2016 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 696.367,01€. 
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την 

υπηρεσία καθαριότητας αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.768.716,40€. 
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: 
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1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2015: 
1) Για το έτος 2015 οι δαπάνες που αφορούσαν την καθαριότητα για το Δήμο ήταν ποσό 

συνολικού ύψους 1.464.817,90 €. 
2) Για την περίοδο Ιανουάριο εως Αύγουστο 2015 οι δαπάνες που αφορούσαν την 

καθαριότητα ήταν ποσό συνολικού ύψους 795.152,47 €. 
2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2016: 

1. Για την περίοδο Ιανουάριο –Αύγουστο 2016οι δαπάνες που αφορούσαν δαπάνες της υπηρεσίας  
καθαριότητας για το Δήμο συνολικού ποσού 1.057.184,40€. 

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αύγουστο –Δεκέμβριο 2016 αναμένεται να ανέλθουν στο 
ύψος των 711.532,00€. 

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 
αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα 
ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.768.716,40 €. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου, για το οικονομικό έτος 2016, 
οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.768.716,40 €., ισοσκελίζουν με το σύνολο των 
δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.768.716,40 €. 

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017: 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 286/2015 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  και την αριθ. ΑΔΣ 287/15  επικαιροποιήθηκαν οι τιμές 
της αριθ. 368/2012 ΑΔΣ  για την επιβολή των τελών  καθαρισμού και ηλεκτροφωτισμού   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 2017: 
         Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές 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 2017 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 

Επαγγελμ. χώροι  στα χωριά  125.200 1,50 187.800,00 

Επαγγελμ. 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 2017 πρέπει να 
ανέλθει στο ποσό των 1.780.217,14 €. 
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Προϋπολογίζουμε  όμως ποσό 1.780.716,40 € αυξημένα  κατά 11.500,74 €, 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 2015 και θετική διαφορά 2016 -2015) 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». 
        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  2.000,00 

20-6041 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  138.000,00 

20-6051.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΥΔΚΥ  57.000,00 

20-6051.002 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΦΚΑ ΥΠΕΡ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  15.000,00 

20-6051.003 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΕΑΔΥ  13.500,00 

20-6051.008 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΕΑΔΥ  3.500,00 

20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑ 40.000,00 

20-6061.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  9.000,00 

20-6063.003 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ  9.000,00 

20-6112.001 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  7.500,00 

20-6112.002 
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ -
ΜΟΛΑΩΝ  7.500,00 

20-6112.009 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΒΟΙΩΝ  10.000,00 

20-6112.011 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  5.000,00 

20-6211  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  340.000,00 

20-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  3.800,00 

20-6277.001 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  24.800,00 

20-6721.001 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΌ ΦΟΔΣΑ ΜΕΣΩ 
ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   7.000,00 

20-6277.003 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  24.800,00 

20-6277.004 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 24.800,00 

20-6277.005 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  24.800,00 

20-6277.006 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  24.800,00 

20-6262.013 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  4.000,00 

20-6262.016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  6.000,00 

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

20-6263.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  16.000,00 

20-6264.003 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ  3.500,00 

20-6264.007 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ 9.000,00 

20-6264.008 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  1.000,00 

20-6264.013  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ    35.000,00 

20-6264.014 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΕΚΤΑΚΤΗ  9.000,00 

20-6265.001 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤ/ΚΩΝ  3.000,00 

20-
62565.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ  8.000,00 

20-6322 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ  700,00 

20-6323.002 ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ -ΚΤΕΟ ΚΛΠ  4.000,00 

20-6321 ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ  300,00 

20-6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  500,00 

20-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  1.500,00 

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 

20-6644.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  88.000,00 

20-6662.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  70.000,00 

20-6673.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΧΕΙΡΟΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ  4.000,00 

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  10.000,00 

20-7135.006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  4.000,00 

20-7135.007 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΕ ΒΟΙΩΝ  7.000,00 

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

20-7325.033 
ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ 
ΒΟΙΩΝ  10.000,00 

20-7135.009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  12.000,00 

00-6151.001 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 
 45.000,00 

00-6151.002 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ 2% 3.000,00 

20-8111 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  3.000,00 

20-8116 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  20.000,00 

20-8313 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ  64.917,14 

20-6262.006 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΕΜΑΤΟΠΟΙΗΤΗΣ  10.000,00 

  
1.780.217,14 
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   Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο 
ύψος των 1.780.217,14 €. 

Αφού οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου  για το οικονομικό έτος 2017, 
οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.780.217,14 €, ισοσκελίζουν με το σύνολο των 
προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 1.780.217,14 €, 
καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού   
και έτσι δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των καθορισμένων συντελεστών των τελών 
καθαριότητας και προτείνεται η διατήρηση των συντελεστών, όπως αναφέρονται στην αριθ. 
368/2012 απόφαση του Δ.Σ., ήτοι: 

 Για τις  οικίες των χωριών 1,15 € ανά τ.μ., εκτός από την πόλη των Μολάων, 
Μονεμβασίας και Νεάπολης που η τιμή είναι 1,30 € ανά τ.μ.          

 Για τους επαγγελματικούς χώρους στα χωριά η τιμή παραμένει 1,50 € ανά τ.μ. ενώ για 
τους επαγγελματικούς χώρους στους Μολάους, Νεάπολη και Μονεμβασία, η τιμή 
παραμένει 2,10 €. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την ανωτέρω εισήγηση, 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. 310/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
7) την αριθ. 368/2012 Α.Δ.Σ. περί καθορισμού τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού 
του Δήμου, η οποία επικαιροποιήθηκε μεταγενέστερα με τις αριθ. 289/2013, 312/2014 και 
287/2015 όμοιες. 
8) τα οικονομικά στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 
     Τη μη αναπροσαρμογή των τελών Καθαριότητας και  Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017, 
όπως αυτά έχουν καθοριστεί με την αριθ. 368/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η 
οποία επικαιροποιήθηκε μεταγενέστερα  με  τις αριθ. 289/2013, 312/2014 και 287/2015 όμοιες. 

Η παρούσα να αναρτηθεί κατά το πλήρες κείμενό της στο δημοτικό κατάστημα της έδρας 
του Δήμου και στις έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 
του ΔΚΚ, καθώς και περίληψη αυτής σε μια ημερήσια εφημερίδα του νομού.   

Μειοψηφούσης της κας Αναγνωστοπούλου, η οποία θεωρεί μεγάλες τις τιμές και απ’ αυτό 
υπάρχει αδυναμία να πληρωθούν και η διαχείριση των απορριμμάτων θα μπορούσε να γίνει με 
άλλο τρόπο για να μην επιβαρύνονται οι πολίτες, ενώ η κα Δουμάνη ψηφίζει θετικά με την 
επισήμανση, ότι θα μπορούσε να γίνει διαχωρισμός με εισοδηματικά κριτήρια για τις ευπαθείς 
ομάδες.  
 

Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  280/2016. 
   

Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω. 
       Ο Πρόεδρος                                                    Τα Μέλη 

 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 Καλογερίνης Ηλίας Αντιδήμαρχος 

Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος 

Μαυρομιχάλης Κων/νος Αντιδήμαρχος 
Σουρλάς Ιωάννης  Αντιδήμαρχος 
Τραϊφόρος Παναγιώτης  Αντιδήμαρχος 
Χριστάκος Σταύρος  Αντιδήμαρχος 

Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Γεωργακάκου Αικατερίνη 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Κολλιάκος Ιωάννης 
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Ακριβές Απόσπασμα 
Η Ειδική Γραμματέας 

 
 

Παπαδάκη Ευγενία 

Παπαδάκης Πιερρής 
Παπούλη Δέσποινα 
Πετράκης Χρήστος 
Σπυριδάκου Θεοδούλη 
Τσαφατίνου Κατερίνα   
Δουμάνη Σοφία 
Βελιώτης Ευστάθιος 
Κουλουβάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Νεκτάριος 
Αναγνωστοπούλου Ελένη 
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