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Ελληνική Δημοκρατία 
Δήμος Χίου 
Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
Τμήμα Υπ/ξης Πολ. Οργάνων Δ. Χίου 
Δημοτικό Συμβούλιο Χίου 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Εκ της υπ' αριθμ. 26 της 07/11/2013 συνεδριάσεως του Δημ. Συμβουλίου Χίου 

Αριθμός απόφασης 
535/2013 

6ο θέμα Η.Δ. 
Περίληψη απόφασης 

Ανταποδοτικά τέλη έτους 2014. 
Στη Χίο και στην αίθουσα «Μιχ. Βουρνούς» Π.Ε.Χίου σήμερα την 7η Νοεμβρίου 2013 ημέρα της 
εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 17.30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στο 
οποίο προήδρευσε ο κ. Στυλιανός Ι. Καμπούρης και ύστερα από πρόσκληση που έστειλε ο  ίδιος  
με ημερομηνία 01/11/2013, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και το Δήμαρχο Χίου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν 3582/2010 και αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία αφού σε σύνολο 
41 μελών βρέθηκαν παρόντα 32 μέλη, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Καμπούρης Στυλιανός             2 Στεφάνου Παντελής              
 3 Μούνδρος Κωνσταντίνος           4 Νύκτας Νικόλαος                
 5 Γιαννάρας Μικές                 6 Κλεισσάς Ηλίας τ.Θωμά          
 7 Θλιβίτου Αθηνά                  8 Μυριαγκός  Βασίλειος           
 9 Ντομάτας Ισίδωρος               10 Φαρατζής Στέφανος              
 11 Καλαγκιάς Αντώνιος              12 Σουρέλας Σταμάτιος             
 13 Μαρτάκης Νικόλαος               14 Χρίτης Γεώργιος                
 15 Μάντικας Δημήτριος              16 Φυτούσης Μιχαήλ                
 17 Φλάμος Πέτρος                   18 Ρισκάκης Πέτρος                
 19 Αποστολίδης Παντελής            20 Λιγνός Γεώργιος                
 21 Βεϊογλάνης Ευστράτιος           22 Ξυδιάς Παντελής                
 23 Χαλλιορής Ιωάννης               24 Μόσχοβος Ιωάννης               
 25 Πατούνας Ιωάννης                26 Μερούσης Χριστόφορος           
 27 Στείρος Πολύδωρος               28 Καλλίκης Ιωάννης               
 29 Σκούφαλος Μάρκος                30 Βαρβάκης Σταύρος               
 31 Αμπαζή Στυλιανή                 32 Κωστάλα Κλεάνθη                     

    
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου α/α Ονοματεπώνυμο Συμβούλου 
 1 Λαμπρινούδης Παντελής           2 Κλεισσάς Κ. Ηλίας              
 3 Κοντούδης Μιχαήλ                4 Μιχαηλίδης Σταύρος             
 5 Ατσάλης Ευάγγελος               6 Στρουμπής Ευστράτιος           
 7 Μισετζής Ιωάννης                8 Σεττάκη-Μπιλιράκη Λεμονιά      
 9 Δενδρινού Μαρία(Μαριγούλα)       

Ακολούθως o κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
Στην αρχή διαβάζονται και επικυρώνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης τα οποία 
και υπογράφονται. 
Στη συνεδρίαση παρευρέθη και ο Δήμαρχος 
-Αποχωρήσεις-Προσελεύσεις- 
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Τέθηκαν δύο (02) θέματα εκτός ημερησίας διάταξης τα οποία μετά από ομόφωνη απόφαση 
συζητήθηκαν στην αρχή της συνεδρίασης:  
1.   Παράταση προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" 
2.   Ψήφισμα ενάντια στις ενέργειες καταστολής στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ.  
 
Το κατεπείγον για το πρώτο θέμα έγκειται στο γεγονός ότι έχει ήδη ξεκινήσει η παράταση και το 
Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να την αποδεχθεί από την πλευρά του δήμου ο οποίος είναι ο ένας από 
τους συμβαλλόμενους του προγράμματος ώστε να προχωρήσει ομαλά η όλη διαδικασία.  
Το κατεπείγον για το δεύτερο θέμα έγκειται στο γεγονός ότι είναι σε εξέλιξη το βίαιο κλείσιμο της 
ΕΡΤ με την επέμβαση των ΜΑΤ.  
 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Γιαννάρας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Στείρος και 
αποχώρησαν οι κ.Μιχαηλίδης, κ.Πατούνας και κ. Μάντικας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. 
Κλεισσάς Θ. Ηλίας και κ. Βεϊογλάνης 
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Χρίτης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο κ. Μερούσης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε η κ. 
Θλιβίτου-Κρουσουλούδη.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 15ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. 
Γιαννάρας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. 
Αποστολίδης και κ. Καλλίκης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. 
Σουρέλας.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ. 
Λιγνός, κ. Μούνδρος, κ. Νύχτας κ. Ρισκάκης και κ. Στείρος.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 30ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. 
Μερούσης.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 40ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Φλάμος.  
 
-Απουσίες- 
Κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από 4 έως 5 ο κ. Καλαγκιάς 
ήταν απών.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Αποστολίδης ήταν 
απών.  
Κατά την διάρκεια συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης από 19 έως 35 ο κ. Δήμαρχος 
ήταν απών. 
 
Ακολούθως συζητήθηκε το πιο κάτω θέμα: 
Η.Ανταποδοτικά τέλη έτους 2014. 
Με την αριθ. 822/2013 απόφαση της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο την μη αύξηση των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2014.  
Για την λήψη της ανωτέρω απόφασης η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη της την παρακάτω 
εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας:  
"Με αφορμή τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή των ανταποδοτικών τελών για 
το έτος 2014, το τμήμα εσόδων της δ/νσης οικονομικών του Δήμου , εισηγείται και πάλι την 
αναγκαιότητα και υποχρέωση που τίθεται εκ του Νόμου 3852/10 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) της 
ενοποίησης των αποφάσεων όλων των πρώην Δήμων για την επιβολή των τελών καθαριότητας και 
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ηλεκτροφωτισμού και τον προσδιορισμό των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών στο 
αναγκαίο ύψος.  
Νομοθετικό πλαίσιο:  
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 για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές 
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 και 
όπως αυτές ισχύουν.  
Τα χαρακτηριστικά του τέλους  έχουν ως εξής:  
 
*   Το ύψος του τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους 
παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας (ΣτΕ 981/92, 2063/86) και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με 
κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από κάθε κατηγορία υπόχρεων (ΣτΕ 947/86 ΝοΒ 1989 
σελ. 161). Οι νέοι δήμοι που συστάθηκαν από 1/1/2011 με το Ν. 3852/10 μπορούν να επιβάλουν 
ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά δημοτικό διαμέρισμα, ανάλογα με το λειτουργικό 
κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους των διαμερισμάτων (Εγκ. Υπ. 
Εσωτ. 74300/28-12-2010).  
*   Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ' αρχήν 
μόνο για τη χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του δήμου (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 31727/13-04-1978), ενώ, αντίστροφα όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν 1080/80).  
*   Ο φορολογικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων, ρυθμίζεται με τυπική απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου η οποία δεν υπερβαίνει τα ακραία όρια της εξουσίας που παρέχει σε αυτά ο 
νόμος και δεν θεσπίζει αδικαιολόγητες ρυθμίσεις που αντιβαίνουν στο κοινό περί δικαίου αίσθημα 
(Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 77150/04-06-1969 και 107781/12-12-1969). Το τέλος καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλους τους κατοίκους του δήμου (ΣτΕ 947/86 
ΝοΒ 1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 σελ.197, Τρ_ΠρΠειρ 4047/91 _ι_ικ 1992 σελ. 
458). Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 Ν 3345/2005 (αντικατάσταση της παρ. 14 του 
άρθρου 9 του Ν 2503/97) ορίζεται ότι ακίνητα (στεγασμένοι ή μη χώροι) που δεν 
χρησιμοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται, απαλλάσσονται (υποχρεωτικά) των δημοτικών τελών 
καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Για το σκοπό αυτό υποβάλλεται στο δήμο 
υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου του και σχετική βεβαίωση της _ΕΗ 
(Εγκ. ΥΠΕΣ""Α 35692/14-7-2005). Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου 
για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που 
αναλογεί και αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά 
από το χρόνο απαλλαγής.  
Υπόχρεος για την καταβολή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ο καταναλωτής 
του ηλεκτρικού ρεύματος (άρθρα 4 παρ. 1 Ν 25/75 και 43 παρ. 1β Ν 3979/2011). Αν ο 
καταναλωτής είναι πρόσωπο διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιεί πράγματι το ακίνητο, το τέλος 
βαρύνει τον φερόμενο ως καταναλωτή, εφόσον δεν έχει γνωστοποιηθεί στον προμηθευτή 
ηλεκτρικής ενέργειας η μεταβολή στο πρόσωπο που χρησιμοποιεί το ακίνητο (ΣτΕ 1203/99 _ι_ικ 
2001 σελ. 165, ΣτΕ 1202/99 _ι_ικ 2002 σελ. 114, ΣτΕ 329/1997 _ι_ικ 2000 σελ. 466, ΣτΕ 3431/95 
_ι_ικ 1998 σελ. 229). Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να καταβάλει το τέλος ο προμηθευτής ηλεκτρικής 
ενέργειας διακόπτει την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επαναχορηγεί μέχρι να 
καταβληθεί το οφειλόμενο τέλος.  
Εφόσον δεν ζητηθεί η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε τρεις μήνες από τη διακοπή του, ο 
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προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας διαγράφει τον καταναλωτή και γνωστοποιεί στο δήμο τα 
στοιχεία του υπόχρεου και το οφειλόμενο ποσό, για να βεβαιωθεί και να εισπραχθεί από τον ίδιο 
(άρθρο 6 εδάφιο α? Ν 25/75, άρθρο 43 παρ. 1β Ν 3979/2011).  
Με το άρθρο 4 του Ν 429/76 δόθηκε η δυνατότητα στους δήμους, σε περίπτωση διαγραφής ή 
διαδοχής του οφειλέτη καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος, να βεβαιώνουν το ανεξόφλητο ποσό του 
τέλους σε βάρος του κυρίου ή του νομέα του ακινήτου κατά το χρόνο γεννήσεως της οφειλής 
(μισθωμένα ακίνητα). Το τέλος εισπράττεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού 
ρεύματος από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, σε δόσεις ίσες προς τον αριθμό των 
εκδιδόμενων μέσα στο έτος λογαριασμών. Τα εισπραττόμενα ποσά αποδίδονται στο δικαιούχο 
δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης, μέσα στο δεύτερο μήνα, από τη λήξη του μήνα 
στον οποίο ανήκουν λογιστικά οι λογαριασμοί (άρθρο 4 παρ. 1 Ν 25/75, άρθρο 43 παρ. 1β Ν 
3979/2011). Για την αντιμετώπιση των δαπανών είσπραξης του τέλους καθαριότητας, ο 
προμηθευτής παρακρατεί από τις εισπράξεις ποσοστό 2%. Δικαιούται επίσης να παρακρατεί τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές του δήμου από κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος ή από έργα 
ηλεκτροδότησης (άρθρο 9 Ν 25/75). Βάσει της ίδιας διάταξης η ΔΕΗ άρχισε από το 1995 να 
παρακρατεί και τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των σχολικών μονάδων (Έγγρ. ΚΕ"ΚΕ 1556/26-5-95). 
Δήμοι που έχουν δική τους ταμειακή υπηρεσία και υπηρεσία ύδρευσης ή επιχείρηση ύδρευσης 
μπορούν να εισπράττουν με τους λογαριασμούς ύδρευσης και άλλα βεβαιωμένα χρέη από τέλη, 
δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 167 παρ. 2 Ν 3463/06).  
1.2.2 Καθορισμός, κλιμάκωση συντελεστή 
Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 παρ. 12 Ν 1828/89).  
Η κάλυψη των δαπανών των παραπάνω υπηρεσιών από το τέλος είναι υποχρεωτική (Εγκ. Υπ. 
Εσωτ. 3958/20-01-1989). Αυτό ορίζεται ρητά και στο άρθρο 17 του Ν 1080/80, σύμφωνα με το 
οποίο το τέλος καθαριότητας πρέπει να καλύπτει υποχρεωτικά όλες γενικά τις δαπάνες διεξαγωγής, 
λειτουργίας και βελτίωσης της αντίστοιχης υπηρεσίας (αποδοχές, εξοπλισμός, συντήρηση και 
επισκευές κ.λ.π.). Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, η παράλειψη του συμβουλίου να καθορίσει το 
τέλος στο κατάλληλο ύψος, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των μελών 
του την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 142 και 147 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 233 
και 237 αντίστοιχα του Ν. 3852/2010. Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου έχει κανονιστικό 
χαρακτήρα (ΣτΕ 4667/87 ΝοΒ 1990 σελ. 748) και δημοσιεύεται υποχρεωτικά και στο διαδίκτυο 
(άρθρα 2 και 10 Ν 3861/2010, ΦΕΚ 112/Α). Λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 1 του Ν25/75 και κοινοποιείται στον εκάστοτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. Οι 
προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα, δεν 
προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 σελ. 64, Τρ_Πρ Πειρ 
4047/91 _ι_ικ 1992 σελ. 458, Εγκ. ΥΠΕΣ__Α 605/3-1-2007, Εγκ. Υπ. Εσωτ57349/30-6-1975).  
Καθορίζει (το ΔΣ) τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η 
είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα. "εν είναι απαραίτητο ωστόσο να 
ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά 
προσέγγιση αναλογική σχέση, η οποία αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την 
επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 981/92 _ι_ικ 1993 σελ. 1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 σελ. 
197). Εάν τα εισπραχθέντα σε κάποιο έτος τέλη είναι λιγότερα από τα προϋπολογισθέντα, τα έξοδα 
που λόγω της υστέρησης των εσόδων δεν πραγματοποιήθηκαν, μπορούν να ληφθούν ξανά υπ' όψη 
για τον καθορισμό του συντελεστή του επόμενου έτους. Εάν όμως τα εισπραχθέντα έσοδα είναι 
υψηλότερα των προϋπολογισθέντων, το ποσό που τυχόν πλεονάζει στο τέλος της χρήσης, αποτελεί 
στοιχείο προσδιορισμού μειωμένου συντελεστή για το επόμενο έτος, αφού ορισμένα από τα έξοδα 
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του έτους αυτού θα καλυφθούν από το πλεόνασμα (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 31727/13-4-1978). Η απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου πρέπει να είναι και αιτιολογημένη, ώστε να είναι εφικτός ο έλεγχος της 
αναλογικότητας που πρέπει να υπάρχει μεταξύ εσόδων και εξόδων (ΣτΕ 981/92, 2623-4/85, 
3850/85, 947/86). Αυτό σημαίνει ότι από το κείμενο της απόφασης ή από τα στοιχεία που τη 
συνοδεύουν θα προκύπτουν τα εξής:  
*   το εμβαδόν των ακινήτων επί των οποίων υπολογίζεται ο οικείος συντελεστής, κατά κατηγορία 
υπόχρεων (κατοικίες, καταστήματα κ.λ.π.), να είναι υπολογιζόμενο με επίκαιρα και ακριβή 
στοιχεία (ΣτΕ 60/2010).  
*   οι δαπάνες αναλυτικά που απαιτούνται για την εν γένει λειτουργία των υπηρεσιών 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, όπως ορίζουν οι διατάξεις των άρθρων 25 παρ. 12 του Ν 
1828/89 και 17 του Ν 1080/80.  
Οι δαπάνες που λαμβάνονται υπ' όψη για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους, είναι 
σύμφωνα με την (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 27652/28-4-1979) οι εξής:  
1. Όλες οι δαπάνες που καταχωρούνται στους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, οι οποίοι 
αφορούν στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑ 20).  
2. Οι δαπάνες που εγγράφονται σε άλλους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού, κατά το μέρος 
που αναλογεί στις δύο ανωτέρω υπηρεσίες.  
3. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών 
εσόδων, όπως είναι η εισφορά στο ΤΑΔΚΥ.  
Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΝΣΚ 69/2008, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό (Εγκ. 
Υπ. Εσωτ. 23745/15-4-2008), η διάθεση μέρους των ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη 
άλλων υποχρεωτικών και λειτουργικών δαπανών δεν είναι νόμιμη. Κριτήριο για την επιβολή του 
τέλους αποτελεί το εμβαδό των ακινήτων. Δηλαδή, ο συντελεστής ορίζεται από το δημοτικό 
συμβούλιο σε ευρώ, ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας στεγασμένου ή μη στεγασμένου χώρου 
(άρθρο 1 παρ. 1 Ν 25/75). Το ετήσιο ποσό που οφείλει κάθε υπόχρεος καθορίζεται ανά μετρητή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αποτελεί το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών 
μέτρων επί τον ανάλογο συντελεστή (άρθρο 1 παρ. 1 Ν 25/75). Ανάλογα με τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες καθαριότητας, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να διακρίνει τους υπόχρεους σε επτά (7) -
κατ' ανώτατο όριο- κατηγορίες και να καθορίσει για κάθε κατηγορία χρήσης διαφορετικό 
συντελεστή. (άρθρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 
429/76). Ανεξαρτήτως αριθμού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της 
τελευταίας κατηγορίας δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου (άρθρο 7 παρ. 4 Ν 
2307/95). Ο περιορισμός αυτός καταλαμβάνει όλους τους συντελεστές και όχι μόνο αυτούς που 
αφορούν το ίδιο είδος ακινήτων. Δηλαδή, ο πρώτος (ανώτατος) συντελεστής που ορίζεται για τους 
στεγασμένους χώρους άλλης χρήσης, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από το πενταπλάσιο του 
τελευταίου (κατώτατου) συντελεστή, που ορίζεται για τους στεγασμένους χώρους που 
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες (ΣτΕ 3621/99 ΝοΒ 2001 σελ. 729). Η διαφοροποίηση του 
συντελεστή κατά κατηγορίες υπόχρεων πρέπει να στηρίζεται 
αποκλειστικά στην έκταση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας όπως στη συχνότητα 
διέλευσης των απορριμματοφόρων από κάθε περιοχή, στον όγκο των παραγόμενων από κάθε είδος 
ακινήτου απορριμμάτων κ.λ.π. και όχι σε άλλου είδους κριτήρια, όπως είναι π.χ. η οικονομική 
κατάσταση του υπόχρεου ή ο όροφος του διαμερίσματος (Εγκύκλιοι Υπ. Εσωτ. 100446/20-11-
1975 και 75309/15-12-76). Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του ισχύοντος 
"ΚΚ (Ν 3463/06) είναι δυνατή, ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου που λαμβάνεται 
με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, η μείωση των δημοτικών 
φόρων ή τελών σε ποσοστό μέχρι 50% ή και η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους, τα άτομα 
με αναπηρίες και τους πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείμενη νομοθεσία. 
Η απόφαση του συμβουλίου εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του συμβουλίου της δημοτικής 
ενότητας (άρθρα 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 Ν 3852/2010).  
Η συλλογή των αστικών αποβλήτων στα λιμάνια, που προέρχονται από πλοία και πλωτές 
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εγκαταστάσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος της ποσότητάς τους, γίνεται από τον οικείο φορέα 
διαχείρισης του Λιμένα, εφόσον έχει τη δυνατότητα να την πραγματοποιήσει με δικά του μέσα. Σε 
διαφορετική περίπτωση, η συλλογή και μεταφορά γίνεται από τον οικείο φορέα διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων του άρθρου 12 του Ν 1650/86, δηλαδή τον οικείο ΟΤΑ.  
Το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού επιβάλλεται σε ακίνητα που βρίσκονται μέσα στη 
διοικητική περιφέρεια του δήμου (ΣτΕ 2849/92 Ε""" 1994 σελ. 89).  
Το τέλος μπορεί να επιβάλλεται και σε ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, 
εφόσον ο δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις περιοχές αυτές (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 
77150/4-9-1969). Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου πρέπει αφ' ενός 
μεν να προβλέπει ρητά την επιβολή του τέλους στα ακίνητα εκτός σχεδίου, αφ' ετέρου δε να 
διαπιστώνει την ανάγκη επέκτασης της υπηρεσίας καθαριότητας στην εκτός σχεδίου περιοχή.  
Η ΔΕΗ και ο ΟΤΕ δεν οφείλουν τέλη καθαριότητας για το εναέριο και υπόγειο δίκτυο που 
εγκαθιστούν σε κοινόχρηστους χώρους (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 45682/12-6-1973).  
Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το αργότερο τον 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). 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 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 για την επιβολή τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού ή την αναπροσαρμογή των συντελεστών αυτού προηγείται η εισήγηση της 
οικονομικής επιτροπής.  
 
Αποτύπωση υφιστάμενης  κατάστασης συντελεστών και εσόδων του  Δήμου Χίου.  
Σύμφωνα με την ΑΔΣ 46/2013 περί καθορισμό των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2013 η οποία 
λήφθηκε κατόπιν της αρ. 1066/2013  Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  διαπιστώθηκε ότι η 
υπηρεσία καθαριότητας λειτουργεί ελλειμματικά δηλαδή δεν επαρκούν τα έσοδα να καλύψουν τα 
πάγια έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας.  
Επισημαίνεται ότι ο προσδιορισμός των επιφανειών επί των οποίων προϋπολογίζονται τα 
ανταποδοτικά τέλη, έχει προκύψει από  στοιχεία της ΔΕΗ .  
Οποιαδήποτε αναπροσαρμογή ή διόρθωση όπως και κάθε νέα επιφάνεια που συνδέεται με το 
δίκτυο, συνεπάγεται και αντιστοίχως και αναπροσαρμογή των συνολικών επιφανειών επί των 
οποίων επιβάλλεται το ανταποδοτικό τέλος και μόνον απολογιστικά μπορεί να αποτιμηθεί. Οπότε 
πριν το πέρας κάθε ημερολογιακού έτους ο Δήμος οφείλει να λαμβάνει από τη ΔΕΗ τα νέα 
επικαιροποιημένα στοιχεία ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών προκειμένου να καταρτίζει 
εγκυρότερο προϋπολογισμό ανταποδοτικών τελών 
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Κατά την επεξεργασία και τον έλεγχο των στοιχείων που λάβαμε από την ΔΕΗ διαπιστώσαμε ότι 
πολλές παροχές έχουν μηδενικά τετραγωνικά για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού καθώς και για ΤΑΠ και συνεπώς μηδενική χρέωση Ένας  σημαντικός αριθμός  
δημοτών να μην πληρώνουν τα τέλη με συνέπεια να καταστρατηγείται η ίση μεταχείριση των 
δημοτών και να στηριζόμαστε σε μειούμενα έσοδα λόγω των προαναφερόμενων προβλημάτων 
Σας παραθέτουμε το σύνολο των ενεργών τετραγωνικών και τα έσοδα ανά δημοτική ενότητα.  
Α. ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ                   ΔΤ/ Τ. Μ.    ΠΟΣΟ           ΔΦ/Τ.Μ.    ΠΟΣΟ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ                93.926      92.047,48       83.200      4.992,00 
Δ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ      130.712   121.562,16     130.352    7.821,12 
Δ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ          31.546     20.820,36        34.632      2.077,92 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ                   175.654    279.289,86      170.633   10.237,98 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ      127.829   166.177,70       125.820   5.032,80 
Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ (ΧΩΡΙΑ)    34.032    36.754,56          32.578   1.303,12 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ        139.973   134.374,08        140.525   8.431,50 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ      241.751   442.404,33         251.752   15.105,12 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 62.381   59.885,76          60.107      3.606,42 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ               275.963       289.761,15        267.658    16.059,48 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                         1.127.368      1.769.967,76   1.140.453   68.427,18 
============================================== 
ΣΥΝΟΛΟ                                2.441.135      3.413.045,20   2.437.710   143.094,64 
Β. ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ                       ΔΤ/Μ2     ΠΟΣΟ      ΔΦ/Μ2      ΠΟΣΟ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ                   12.230   13.819,90    9.059        543,54 
Δ. ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ         57.853   91.986,27   57.930     3.475,80 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ      6.735   9.698,40   5.735           344,10 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ                          22.690   48.102,80   21.072     1.264,32 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ           16.482   32.139,90   10.070        402,80 
Δ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ(ΧΩΡΙΑ)      2.553         3.676,32   2.336          93,44 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ        51.006     57.126,72   49.817      2.989,02 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ   19.741     66.921,99   20.205       1.212,30 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ    5.937      10.745,97   5.299            317,94 
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ           34.935      66.376,50   33.253      1.995,18 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                     301.475     955.675,75   304.047   18.242,82 
================================================= 
ΣΥΝΟΛΟ                          531.637     1.356.270,52   518.823   30.881,26 
Το συνολικό πόσο των προϋπολογιζόμενων εισπραττόμενων εσόδων που υπολογίστηκε σύμφωνα 
με τους συντελεστές που έχει η ΔΕΗ ανά ΔΕ ανέρχεται σε ευρώ 4.943.292. Επισημαίνουμε ότι 
σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία έτους 2012 το πραγματικά εισπραττόμενα από ΔΤ/ΔΦ 
ανήλθαν στο ποσό των 4.738.864,31 ευρώ. Η απόκλιση αυτή των προϋπολογισθέντων από τα 
εισπραχθέντα ποσού των 204.607,69 ευρώ  οφείλεται  ενδεχομένως από εκδοθέντες αλλά μη 
εισπραχθέντες στη ΔΕΗ λογαριασμούς και στην διαφορά των τετραγωνικών.   Επειδή δε δεν έχει 
γίνει αλλαγή στους συντελεστές κατά το 2013 σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις , τα 
αναμενόμενα έσοδα θα είναι για το έτος αυτό τα ίδια με το 2012.  
 
Στην συνέχεια σας παραθέτουμε τους επιβαλλομένους συντελεστές ανά πρώην Δήμο. 
Διαπιστώσαμε ότι οι συντελεστές  που χρεώνει η ΔΕΗ σε σχέση με τις αποφάσεις των Δημοτικών 
Συμβουλίων που έχουμε στην Υπηρεσία υπάρχει διαφοροποίηση σε κάποιους  πρώην Δήμους.  
ΔΗΜΟΙ                                  Συντ.      Συντ.       Συντ.         Συντ.              Συντ.  
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Οικιών    οικιών    επαγγελ.  Επαγγελ.        Δημοτ.  
Αρχείο    αρχείο     χρήσης      χρήσης           φόρου 
ΔΕΗ       Δήμου     αρχ. ΔΕΗ   αρχ. Δήμου   --------- 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ               0,98       1,02           1,13            1,18             0,06 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ 
ΘΥΜΙΑΝΑ                            0,93        0,98           1,59           1,70             0,06 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ 
ΝΕΧΩΡΙ                                0,66       0,69            1,44        1,54                0,06 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ                  1,59       1,59             2,12       2,12                0,06 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ   1,30       1,30              1,95        1,95               0,04 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 
(ΧΩΡΙΑ)                              1,08       1,30              1,95       1,44                 0,04 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ   0,96     0,96               1,12       1,12                0,06 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ   1,83   1,83              3,39       3,39                 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ   0,96    0,96            1,81       1,81                 0,06 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ0,  
ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ        1,05       1,05             1,90        1,90               0,06 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                     1,57        1,57            3,17       3,17                0,06 
Μετά το μεταβατικό στάδιο και την ουσιαστική εφαρμογή του Ν. 3852/2010 η οποία 
μεταρρύθμισε ριζικά τη δομή και τη λειτουργία των ΟΤΑ, και την συνεπαγόμενη απόκτηση της 
απαραίτητης εμπειρίας και καταγραφής των απαιτούμενων δεδομένων για το κόστος των 
παρεχομένων ανταποδοτικών υπηρεσιών, και έπειτα από την ευρεία διαφοροποίηση που 
αναδείχθηκε με τον Καλλικράτη ανάμεσα στους συντελεστές των διαφόρων περιοχών, απαιτείται η 
ορθολογικοποίηση στων συντελεστών των ανταποδοτικών τελών .Ο Δήμος είναι σήμερα ένας και 
ενιαίος, οι υπηρεσίες του επίσης ενιαίες και ο προϋπολογισμός του ένας και μοναδικός.  
 
Παραθέτομε τα προϋπολογιζόμενα έξοδα έτους 2013  στην υπηρεσία 20 με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό  
που διαμορφωθήκαν ως εξής:  
 
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ     ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                    ΠΟΣΟ 
20-6011.001   Τακτικές αποδοχές 
μονίμων υπαλλήλων Υπηρ.Καθ/τας                                  1.400.000,00 
20-6012.002   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ              5.920,00 
20-6021.001   Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου            200.000,00 
20-6041.001   Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων                                       552.070,00 
20-6051.001   Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ                                          170.000,00 
20-6051.002   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                    5.000,00 
20-6051.003   Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ                                                     0,00 
20-6051.004   Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ                                               5.000,00 
20-6051.005   Εργοδοτικές εισφορές ΤΠΔΥ                                                  1.000,00 
20-6051.006   Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ                                              4.378,80 
20-6051.007   Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ Επικουρικό                  111,48 
20-6052.001   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                    65.000,00 
20-6054.001   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                 179.678,20 
20-6061.   Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολο             39.000,00 
20-6063.002   Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση 
εργατοτεχνικού προς/κο)                                                                              29.556,55 
20-6162.009   Αλλαγή στοιχ αδειών κυκλοφορίας οχημάτων                       5.000,00 
20-6162.010   Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες       8.000,00 
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20-6211.   Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.λ.π.      664.015,97 
20-6233.002   Μίσθωση εξοπλισμού ανοικτών απορριμματοκιβωτιων            0,00 
20-6236.001   Προμήθεια ανοικτών απορριμματοκιβωτίων ΣΑΤΑ           41.657,92 
20-6236.002   Προμήθεια ανοιχτών απορριμματοκιβωτίων έτους 2013    35.000,00 
20-6252.   Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων             2.000,00 
20-6253.   Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                              28.000,00 
20-6255.   Λοιπά Ασφάλιστρα                                                                       1.000,00 
20-6263.001   Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                     70.000,00 
20-6264.   Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                          50.000,00 
20-6265.002   Συντήρηση και επισκευή φωτιστικών σωμάτων                      5.000,00 
20-6265.003   Συντήρηση και επισκευή φωτεινών σηματοδοτών                   5.000,00 
20-6277.001   Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς  στερεών αποβλήτων     174.000,00 
20-6277.009   Καθαρισμός δημοτικών κτιρίων                                             20.000,00 
20-6321.   Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                1.000,00 
20-6322.   Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων                                  7.000,00 
20-6323.   Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                               5.000,00 
20-6412.   Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά                             1.500,00 
20-6414.001   Μεταφορές εν γένει                                                                  1.000,00 
20-6414.007   Μεταφορά οχημάτων στην Αθήνα                                           1.500,00 
20-6422.   Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα            1.000,00 
20-6633.   Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ                8.000,00 
20-6634.   Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού                                     0,00 
20-6635.   Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                   25.000,00 
20-6641.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ            363.551,94 
20-6643.   Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό                           3.000,00 
20-6644.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκ             115.127,20 
20-6662.   Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων           15.000,00 
20-6671.001   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                        180.000,00 
20-6671.002   Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων                           30.000,00 
20-6672.001   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                      20.000,00 
20-6672.002   Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων                          5.000,00 
20-6673.   Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ              4.000,00 
20-6699.002   Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου Δ. Χίου                         5.000,00 
00-6151   2% Τέλος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (παρακρατηθέν από τη 
ΔΕΗ- περιλαμβάνονται οι μήνες Ιανουάριος - Οκτώβριος 2012 
καθώς και Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2011)                                                    106.138,32 
00-6721.001   Εισφορά του Δ. Χίου στη Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε.                            600.000,00 
30-                   Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού μισθοί                                     130.000,00 
--- 
10  -6273           Ηλ. Ρεύμα υπηρεσιών του Δήμου                                      601.323,00 
25-6211           Ηλ. ρεύμα αντλιοστασίων                                                   225.250,00 
============ 
ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                 6.219.919,38 
Σημειώνουμε στον ΚΑ20-6021 με τίτλο  "Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κτλ." 
εμφανίζεται ποσό το οποίο υπολογίστηκε μειούμενο σύμφωνα με τα περσινά απολογιστικά 
στοιχειά λαμβάνοντας υπόψιν την ΑΔΣ 46/13 και στους  ΚΑ 00-6151 και 20-6211 με τίτλο "Τέλος 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (παρακρατηθέν από τη ΔΕΗ" - περιλαμβάνονται οι μήνες 
Ιανουάριος - Οκτώβριος 2013 καθώς και Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2012) εμφανίζεται ποσό 
σύμφωνα με τα περσινά απολογιστικά στοιχεία.  
Σύμφωνα με τα όσα προαναφέρθηκαν για το έτος 2013 θα υπάρχει έλλειμμα    στις ανταποδοτικές 
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υπηρεσίες    άνω των 1.400.000,00    ( έσοδα 4.738.864,31   μείον   - έξοδα 6.219.919,38)    . Είναι 
ένα πολύ μεγάλο ποσό , παρότι βασίζεται σε προϋπολογιζόμενα ποσά και όχι σε απολογιστικά 
στοιχεία , το οποίο δεν μπορεί να παραβλεφθεί ή να καλυφθεί με υποθέσεις και ή θα πρέπει να 
τεθεί μία τεράστια αύξηση στα τέλη ή να περιοριστούν δραματικά οι δαπάνες σε ΚΑ εξόδων .     
Πιο ασφαλή συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν εάν μελετήσουμε τα ποσά του 2012 
απολογιστικά , όπου τα έσοδα ήταν 4.738.000 και τα έξοδα 5.383.487 , χωρίς σε αυτό το έτος να 
υπάρχει δαπάνη για το ΔΗΑΝΟΧ ΑΕ (ΦΟΔΣΑ) , την ανακύκλωση κ.λ.π. Εν τούτοις υπήρχε 
έλλειμμα 644.000 ,00 περίπου.  
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2014 
ΕΣΟΔΑ                                    ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ        ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ                 ΠΡΟΤΕΙ/ΝΑ 
0311.1   Τέλος καθαριότητας και         ΤΟ 2012                  ΕΩΣ 31/7/13                   ΓΙΑ ΤΟ 2014 
φωτισμού (ΑΡ. 25 Ν.1828/89)              3.917.788,22              1.030.239,53               3.770.000,00 
2.111.001   Τακτικά έσοδα από 
Τέλη καθαρ. & ηλεκτρ  από ΔΕΗ           821.076,09                  271.753,36                  689.000,00 
------------------------------------------------------------------------------- 
ΣΥΝΟΛΑ                                             4.738.864,31               1.301.992,89             4.459.000,00 
ΕΞΟΔΑ 
ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ   ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ                                                                                              ΠΟΣΟ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
20-6011.001   Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Υπηρ.Καθ/τας         1.500.000,00 
20-6012.002   Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρ                         ------- 
20-6021.001   Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου                        160.000,00 
20-6041.001   Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων                                                       610.000,00 
20-6051.001   Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ                                          185.000,00 
20-6051.002   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                   5.000,00 
20-6051.003   Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ   `                                      5.000,00 
20-6051.004   Εργοδοτικές εισφορές ΤΕΑΔΥ                                              5.000,00 
20-6051.005   Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ επικ/κο                  1.000,00 
20-6052.001   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                 50.000,00 
20-6054.001   Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ                                                 185.000,00 
20-6063.001.   Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολο       20.000,00 
20-6063.002   Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού     30.000,00 
20-6162.002 και 009   Αλλαγή στοιχ. αδειών κυκλοφορίας οχημάτων           6.500,00 
20-6162.010   Παράβολα ΚΤΕΟ για τα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες           8.000,00 
20-6211.   Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών     572.000,00 
20.6273   Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για άλλες χρήσεις                           195.000,00 
20-6233.002   Μίσθωση εξοπλισμού ανοικτών απορριμματοκιβωτιων        10.000,00 
20-6252.001   Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων           2.000,00 
20-6253.   Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων                                                         24.000,00 
20-6263.001   Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων                              25.000,00 
20-6264.   Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων                                 10.000,00 
20-6277.001   Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων κ     174.000,00 
20-6321.   Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων                                      1.000,00 
20-6323.   Λοιπά τέλη κυκλοφορίας                                                                         5.000,00 
20.6331.001     Παράβολα αδειών κυκλοφορίας                                                    2.000,00 
20-6414.007   Μεταφορά οχημάτων στην Αθήνα                                                   2.000,00 
20-6422.   Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπα                1.500,00 
20-6633.   Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ)                10.000,00 
20-6635.   Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας                      29.000,00 
20-6641.   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφ               300.000,00 
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20.6641.002 & 003    ΤΕΑΔΥ(1,5%) , ΤΠΔΥ(0,5%) επί πρ. καυσίμων                     6.000,00 
20-6644.001   Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες            40.000,00 
20-6662.   Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων                  10.000,00 
20-6671.001   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων                                                   65.000,00 
20-6671.002   Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων                                   30.000,00 
20-6672.001   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                                                19.000,00 
20-6672.002   Προμήθεια ελαστικών λοιπών μηχανημάτων                                   5.000,00 
20-6673.   Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισ                        4.000,00 
20.6681   Υλικά φαρμακείου                                                                                          4.000,00 
20-6699.002   Προμήθεια αναλώσιμων συνεργείου Δ. Χίου                                    2.000,00 
00-6151   2% Τέλος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (παρακρατηθέν 
από τη ΔΕΗ- περιλαμβάνονται οι μήνες Ιανουάριος - Οκτώβριος 2014 καθώς 
και Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2013)                                                                         110.000,00 
00-6721.001   Εισφορά του Δ. Χίου στη Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε.                                        700.504,00 
8.113.002   Πληρωμές οφειλών   ΠΟΕ  ΔΕΗ                                                            405.000,00 
8113.002    Πληρωμές ΠΟΕ οφειλής ΔΗΑΝΟΧ                                                       300.000,00 
8113.002   Πληρωμές ΠΟΕ προγρ/τος ανακύκλωσης                                           101.500,00 
30-6011     Μισθοί μόνιμου προσωπικού υπηρ. Ηλεκτρ/μου                           111.384,00 
30-6021     Μισθοί προσωπικού ΙΔΑΧ    υπηρ. Ηλεκτρ/μου                                   38.040,00 
Διαφορά εσόδων - εξόδων 2013                                                                              644.000,00 
========== 
ΣΥΝΟΛΟ   ΕΞΟΔΩΝ                                                         6.728.428,00 
Οι πιο κάτω 2 ΚΑ δεν βαρύνουν την υπηρεσία καθ/τας , όμως παρακρατούνται από τη ΔΕΗ και τα 
αντίστοιχα ποσά δεν αποδίδονται στο Δήμο.  
10-6273     Αντίτιμο ρεύματος που παρακρατείται από τη ΔΕΗ για φωτισμό 
Δημοτικών υπηρεσιών                                                                       615.000,00 
25-6211     Αντίτιμο ηλ. Ρεύματος αντλιοστασίων                                          145.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ όπως προσδιορίστηκαν πιο πάνω                                 4.459.000,00 
Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι επειδή έχει γίνει πρόβλεψη πληρωμής οφειλών και για το 
πρόγραμμα ανακύκλωσης 101.500,00 (αφορά το διάστημα 6ος - 12ος 2013)θεωρώντας ότι δεν θα 
καταστεί δυνατή η εξόφλησή τους στο τρέχον έτος , αντίστοιχα πρέπει να αυξηθούν τα έσοδα αφού 
τα ποσά αυτά θα παραμείνουν στο Δήμο αυξάνοντας το χρηματικό υπόλοιπο ή μειώνοντας την 
απόκλιση ανάμεσα στα έσοδα και έξοδα του 2013 . Έτσι το ποσό που πρέπει να υπολογίσουμε στα 
έσοδα είναι :  
4.459.000,00 + 101.500,00 = 4.560.500,00 .  
Συνεπώς ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ (4.560.500,00 - 6.728.428,00) = - 2.167.928,00 
Για να καλυφθεί η διαφορά αυτή απαιτείται ή αύξηση των τελών γύρω στο 48% , ή περικοπή των 
δαπανών κατά 2.167.928,00 ευρώ ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη εκ της κείμενης Νομοθεσίας  
ισοσκέλιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών .  
Στα έξοδα έχει προστεθεί και η διαφορά ανάμεσα σε έσοδα και έξοδα για το 2013 εφόσον αυτή 
είναι αρνητική , και όπως προαναφέρθηκε εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο ίδιο ύψος με το 2012 , 
δηλαδή 644.000,00 ευρώ .  
Επίσης πρέπει να  τονισθεί ότι στα έξοδα δεν περιέχονται που αφορούν επενδύσεις η χρήση των 
οποίων εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη , ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη πίστωσης για 
αποσβέσεις αφού δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή και αποτίμηση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου .  
Για τη σύνταξη της εισήγησης αυτής ελήφθησαν υπ' όψιν οι σχετικές διατάξεις των Νόμων 
2362/95 , 3463/06 , 3852/10 , 4172/13 , του ΒΔ 17/05-15/6/59 και των ΚΥΑ 7028/04 , 64871/07, 
70560/09, 50598/11 , κυρίως όμως η ΚΥΑ 30842/13 . Έτσι τα έσοδα υπολογίστηκα με βάση τα 
εισπραχθέντα το 2012 και αυτά έως 31/7/13, ενώ στα έξοδα απεικονίστηκε το έγγραφο αίτημα της 
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δ/νσης καθαριότητας προσπαθώντας να υπάρξει η μεγαλύτερη δυνατή συγκράτηση των δαπανών 
και πάντα βάσει των απολογιστικών δεδομένων του έτους 2012 .  
Ύστερα από τα πιο πάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά."  
 
Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας  κ. Χαλλιορής δήλωσε ότι η παράταξη του θα ψηφίσει 
λευκό διότι:  
Το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή μπήκε προς συζήτηση ως εκτός ημερησίας θέμα.  
Είναι πολιτικά ορθό να μην γίνουν αυξήσεις στα ανταποδοτικά τέλη, όμως υπάρχει μια διαφορά 
εσόδων δύο εκατ. ευρώ η οποία θα πρέπει να πάει σε πιο διαχειρίσιμα μεγέθη.  
 
Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας κ.Σκούφαλος ο οποίος 
δήλωσε ότι η παράταξη του θα καταψηφίσει το θέμα διότι:  
Η λογική της κυβέρνησης είναι ότι οι Δήμοι πρέπει να είναι αυτοδιαχειριζόμενοι και να 
πορεύονται μόνοι τους. Σύμφωνα λοιπόν με την οικονομική υπηρεσία θα πρέπει να καλυφθεί η 
διαφορά εσόδων-εξόδων. Όμως η θέση της ελάσσονος μειοψηφίας είναι ότι αφού έχει μειωθεί  η 
αγοραστική δύναμη των δημοτών, πρέπει να μειωθούν και τα ανταποδοτικά. Τα λεφτά που 
μαζεύονται από τον εργαζόμενο θα πρέπει να του αποδίδονται όπως πρέπει.  
 
Ο κ. Δήμαρχος πρότεινε να γίνει αποδεκτή η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για μη αύξηση 
των ανταποδοτικών τελών για να μην προστεθούν επιπλέον βάρη στους δημότες που υφίστανται 
τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης.  
 
Σημειώνεται ότι ως προς τη δημοσίευση των αποφάσεων καθορισμού τελών ισχύον τα εξής που 
αναφέρονται στην αριθ. 49/62650/23-11-2006 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ:  
<<Εξάλλου, η περαιτέρω προβλεπόμενη στη διάταξη του όρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, 
όπως ισχύει, δημοσίευση περιλήψεως των αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων 
και σε μία από τις ημερήσιες ή εβδομαδιαίες εφημερίδες που εκδίδονται στον οικείο δήμο, 
αποβλέπει κατά τα νομολογηθέντα του ΣτΕ απλώς στην περαιτέρω γνωστοποίηση των εν λόγω 
αποφάσεων στο κοινό και συνεπώς εφόσον έχει γίνει νόμιμη, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί, 
δημοσίευση, η παράλειψη της τελευταίας αυτής διατυπώσεως δεν επηρεάζει το κύρος των 
αποφάσεων αυτών (ΣτΕ 1715/2005, 856/2005, 535/2005, 393/2005).>>  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την απόφαση 822/2013 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας, τις προτάσεις που κατατέθηκαν, τη δεινή 
οικονομική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λόγω της 
οικονομικής κρίσης, το άρθρο 66 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος, τις αριθ. 49/62650/23-11-2006 
και 41/12243/14-6-2007 του ΥΠ.ΕΣ από τις οποίες προκύπτει ότι δεν είναι υποχρεωτική η 
δημοσίευση της παρούσας απόφασης σε εφημερίδα και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 
3852/2010 

Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
[Υπέρ ψήφισαν  οι -18- παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας σε σύνολο -26- παρόντων.  
Κατά ψήφισαν  οι -4- δημοτικοί σύμβουλοι της ελάσσονος μειοψηφίας.  
Λευκό ψήφισαν οι -4- παρόντες σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας. ] 
 
Να μην επιβληθεί καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη για το οικ. έτος 2014 λαμβάνοντας υπόψη  
τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία ευρίσκονται τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λόγω 
της συνεχιζόμενης οικονομικής κρίσης.  
Καθορίζει τα ανταποδοτικά τέλη ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας  σύμφωνα με τις αποφάσεις 
των πρώην Δήμων για το έτος 2014 ως εξής: 
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ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΟΙΚΙΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΔΦ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΝΗΣ  1,02 1,18 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΘΥΜΙΑΝΑ 0,98 1,70 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΝΕΧΩΡΙ 0,69 1,54 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΝΙΑΣ 1,59 2,12 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ 1,30 1,95 0,04 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ(ΧΩΡΙΑ) 1,30 1,44 0,04 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ 0,96 1,12 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 1,83 3,39 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΛΑΓΚΑΔΑ ΣΥΚΙΑΔΑ 
ΣΙΔΗΡΟΥΝΤΑ 

0,96 1,81 0,06 

ΔΗΜΟΣ ΜΑΣΤ/ΡΙΩΝ 1,05 1,90 0,06 
ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 1,57 3,17 0,06 

 
Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου για έλεγχο, (μαζί με 
το ειδικό αποδεικτικό δημοσίευσης),  στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών-Τμήμα Εσόδων και στη 
Δ.Ε.Η. Α.Ε., (περιοχή Χίου, Έλενας Βενιζέλου 43, Χίος, Τ.Κ. 821 00). 

Να δημοσιευτεί κατά το πλήρες μέρος της στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δ. 
Χίου 

H απόφαση αυτή πήρε α/α 535/2013 
O Πρόεδρος                                                     Τα μέλη 

Υπογραφή                                                       υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 

Χίος   19/12/2013     
Η επί των πρακτικών 

 
 

 Κούτσουρα Νίκη          
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