
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Του πρακτικού της αριθμ. 10/2021 τακτικής ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης 

του  
Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών 

 
Αριθμός απόφασης : 67/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Καθορισμός των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού για το 
έτος 2022 
 
             Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα την 24η 
Αυγούστου 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00΄ - 12.00΄,  πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ 
ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου  του Δήμου Μαρωνείας – 
Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 6005/19-08-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, 
που εκδόθηκε σε επιταγή των διατάξεων του άρθρου 67 του ν.3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές των 
άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-3-2020 
Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα της αριθ. πρωτ. 
33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ., η οποία (πρόσκληση) 
γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη του σώματος χωριστά, καθώς και στον κ. Δήμαρχο 
Μαρωνείας - Σαπών, τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ’ αυτής 
τις εξής διευκρινίσεις επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 

«…………………………………………………………………………………………… 
 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 
1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 18 δημοτικοί σύμβουλοι - Πράξη Νομοθ. 
Περιεχομένου ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος A’: Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του 
κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις.", σε συνδυασμό με τα επιτασσόμενα 
της αριθ. πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ) 
2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση. Σε όσους 
συμβούλους δεν έχουν e-mail η γνωστοποίηση των θεμάτων γίνεται τηλεφωνικώς. 
3. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα 
ληφθεί απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, 
όπου για κάθε θέμα θα συμπληρώνεται  η επιλογή του κάθε συμβούλου ως προς την έγκριση 
του ή μη. Οι σύμβουλοι έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, 
ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε περίπτωση αρνητικής ψήφους επί κάποιου ή κάποιων 
θεμάτων, σημειώνουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας 
4. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της 
συνεδρίασης, ήτοι την 24η/08/2021 μέχρι και την 12.00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, στο e-mail της Προέδρου του Δ.Σ. nuraybekir1986@gmail.com και 
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ και  στο e-mail της γραμματέα του συλλογικού οργάνου: 
vassomarasli@gmail.com . Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το αποτέλεσμα για κάθε θέμα, 
ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  
5.Μέλη του Δ.Σ.,  οι οποίοι δεν διαθέτουν e-mail,  μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω 
χρονικού διαστήματος, ήτοι μέχρι την 12.00΄ ώρα της  24ης/8ου/2021, να ενημερώνουν για 
την ψήφο τους τηλεφωνικά την πρόεδρο και την γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου 
στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού, 
υπογεγραμμένου από την Πρόεδρο και την αναπληρώτρια γραμματέα του συλλογικού 
οργάνου (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχομένου αυτής).    

ΑΔΑ: 6ΕΤΞΩΛΧ-ΦΨΗ



6. Οι Πρόεδροι  Κοινοτήτων ή των συμβουλίων των Κοινοτήτων που τυχόν 
συμμετέχουν στη συνεδρίαση, παρακαλούνται να εκφράσουν την ψήφο τους σε εκείνα μόνο 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης που αφορούν στην   Κοινότητά τους. 

Ειδικότερα:  

-  Ο Πρόεδρος του συμβουλίου της  Κοινότητας Αμαράντων θα ψηφίσει μόνο επί του 
7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  και  
- Ο Πρόεδρος του  συμβουλίου της Κοινότητας Σαπών θα ψηφίσει μόνο επί των 
θεμάτων με α/α -8- και -9- της ημερήσιας διάταξης                                                     

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει 
την ψήφο τους –τουλάχιστον για ένα θέμα- μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω. Τα μέλη 
που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα 
(απόντα).  
8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, 
πρωτολογίας και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη 
διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία. 
9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από 
τον Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων 
αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των  
εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                                                                        Η Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου 

                                                                            ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ  ΝΟΥΡΑΗ» 

             Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 12.00΄ ώρα της 24ης  
Αυγούστου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για καθένα από τα θέματα της 
ημερήσιας διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι 
επτά (27) μελών του δημοτικού συμβουλίου ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως    
τα είκοσι δύο (22) και επομένως ευρέθησαν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
1. Μπερήρ Ογλού Νουράη,  Πρόεδρος Δ.Σ.             13. Τσάτσας Χαράλαμπος, μέλος 
2. Καραγκιόζ Μουσταφά, μέλος                                14. Ιμάμ Χασάν Ριτβάν, μέλος 
3. Καρύδης Χαράλαμπος, μέλος                                15. Αντωνιάδης Γεώργιος, μέλος 
4. Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, μέλος                16. Δουδουλακάκης Πέτρος, μέλος 
5. Τσολάκη Κυριακούλα, μέλος                                17. Πιλιλίτσης Δημήτριος, μέλος 
6.  Τοπάλ Μεμέτ Αλή, μέλος                                     18. Ιωάννου Απόστολος, μέλος 
7. Μαυρίδης Μιλτιάδης, μέλος                                  19. Βαρνιτσιώτης Ευάγγελος, μέλος 
8. Εμιρζάς Ηλίας, μέλος                                             20. Τριφωνίδου Μαρία, μέλος    
9. Λούρμπα Ολυμπία, μέλος                                      21. Μοσχάκης Δημήτριος, μέλος 
10. Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος                                    22. Βασιλειάδης Μιχαήλ, μέλος 
11. Μεραχτσάκης Χρήστος, μέλος                                   
12. Οσμάν Σεντάτ, Αντ/δρος Δ.Σ.                            
 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :    

1.  Μολλά Αμέτ Μουσταφά, μέλος                       4. Κοτσάκης Δημήτριος, μέλος 
2.  Σελήμ Γκιοκχάν, μέλος                                    5. Παπαδόπουλος Παναγιώτης, μέλος 
3.  Τασίδης Απόστολος, μέλος  
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        Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η γραμματέας του 
δημοτικού συμβουλίου, διοικητική υπάλληλος του Δήμου, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την 
τήρηση των πρακτικών της διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………….. 
 

Για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης απεστάλη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, 
ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η αριθ. 113/2021 εισηγητική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Του πρακτικού της αριθμ. 23/2021 τακτική ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ συνεδρίασης της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρώνειας–Σαπών 

 
Αριθμός απόφασης :   113/2021 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Εισήγηση προς το δημοτικό συμβούλιο περί του καθορισμού των 
ανταποδοτικών τελών καθαριότητας – φωτισμού για το έτος 2022 
 
          Στις Σάπες Ν. Ροδόπης, έδρα του Δήμου Μαρώνειας-Σαπών, σήμερα 17 Αυγούστου  
2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 09.00΄ - 11.00΄,  πραγματοποιήθηκε ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ    
τακτική συνεδρίαση των τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μαρωνείας 
– Σαπών, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 5873/13-08-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 
της, που εκδόθηκε σε επιταγή των του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με το άρθρο 10 της από 11-
03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και της αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-
2020 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.,  η οποία γνωστοποιήθηκε στο καθένα από τα μέλη της χωριστά, 
τόσο ηλεκτρονικά όσο και τηλεφωνικώς, με ενσωματωμένες επ’ αυτής τις εξής διευκρινίσεις 
επί της διαδικασίας για την δια περιφοράς συνεδρίαση: 
«…………………………………………………………………………………… 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ: 

1. Για τη δια περιφοράς  λήψη απόφασης απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των 2/3 των 
μελών του συλλογικού οργάνου (ήτοι 5 μέλη - άρθρο 10 της από 11-3-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-
3-2020) και αριθ.  πρωτ. 33282/αριθ. εγκ. 163/29-05-2020 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.) 

2. Η πρόσκληση συνεδρίασης με τα θέματα ημερήσιας διάταξης αποστέλλεται ηλεκτρονικά ή 
γνωστοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στα μέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν την 
συνεδρίαση. 

3. Στην πρόσκληση αναγράφονται τόπος, ημέρα και ώρα συνεδρίασης, παρά το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών. 

4. Μαζί με την πρόσκληση αποστέλλονται  οι εισηγήσεις των θεμάτων για τα οποία θα ληφθεί 
απόφαση. Επιπλέον, αποστέλλεται  πίνακας με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπου για κάθε θέμα 
θα συμπληρώσουν τα μέλη την επιλογή τους ως προς την έγκριση του ή μη. Τα μέλη της Ο.Ε. έχουν  
την δυνατότητα να συμπληρώσουν ΝΑΙ, ΟΧΙ, ΛΕΥΚΟ, ΑΠΟΧΗ αλλά και παρατηρήσεις. Σε 
περίπτωση αρνητικής ψήφου  τα μέλη θα αναγράφουν συνοπτικά και τους λόγους μειοψηφίας τους. 

5. Οι συμπληρωμένοι πίνακες ψηφοφορίας θα επιστραφούν την ίδια ημέρα της συνεδρίασης, 
ήτοι την 17η/8ου/2021 μέχρι και την 11:00΄ ώρα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο e-mail του  
Προέδρου της Ο.Ε.: gd.maroneias-sapon@0873.syzefxis.gov.gr,  ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ δε και στο e-
mail της γραμματέα του οργάνου: vassomarasli@gmail.com. Στη συνέχεια, θα καταχωρηθεί το 
αποτέλεσμα για κάθε θέμα, ανάλογα με την ψήφο των μελών, όπως αυτή καταγράφεται στους πίνακες.  

6. Μέλη που δεν διαθέτουν e-mail μπορούν, εντός του ίδιου ως άνω χρονικού διαστήματος, ήτοι 
μέχρι την 11:00΄ ώρα της 17ης Αυγούστου 2021, να ενημερώνουν για την ψήφο τους τηλεφωνικά στη 
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γραμματεία του οργάνου στο τηλέφωνο: 25310 98216, συντασσομένου προς τούτο σχετικού 
πρακτικού παρουσία μάρτυρα (προς επαλήθευση του γεγονότος της τηλεφωνικής επικοινωνίας και του 
περιεχομένου αυτής).    

7. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο 
τους επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης,  μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή 
μέχρι την 11:00΄ ώρα της 17ης Αυγούστου 2021. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο για κανένα 
θέμα μέχρι την ώρα αυτή θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα). 

8. Είναι προφανές ότι στις δια περιφοράς συνεδριάσεις, τα στάδια της συζήτησης, πρωτολογίας 
και δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με τη συνήθη διαδικασία και δεν 
υπάρχει φυσική παρουσία. 

9. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν με την δια περιφοράς διαδικασία θα ανακοινωθούν από τον 
Πρόεδρο του συλλογικού οργάνου στην πρώτη συνεδρίαση μετά τη λήξη των μέτρων αποφυγής 
διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. 

10. Κάθε μέλος του συλλογικού οργάνου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

                Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής / Ντίνος Χαριτόπουλος» 

          Από τη συμμετοχή των μελών στην ανωτέρω διαδικασία μέχρι την 11.00΄ ώρα της 17ης  
Αυγούστου 2021, ήτοι από την αποστολή της ψήφου τους για τα θέματα της ημερήσιας 
διάταξης, διαπιστώθηκε απαρτία του σώματος, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής ανταποκρίθηκαν εμπροθέσμως και νομοτύπως τα έξι (6) και επομένως 
ευρέθησαν: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ κ.κ.:  1) Χαριτόπουλος Ντίνος, Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής,  2) Μαυρίδης Μιλτιάδης, Αντιδήμαρχος, 3) Εμιρζάς Ηλίας, μέλος, 4) Σελήμ 
Γκιοκχάν, μέλος, 5) Σταυρίδης Ιωάννης, μέλος και 6) Τριφωνίδου Μαρία, μέλος   
 
ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Μουσταφά Οσμάνογλου Τζανέρ, Αντιδήμαρχος    
 
         Στην συνεδρίαση συμμετείχε, αφού προσκλήθηκε νομότυπα και η  γραμματέας της 
Οικονομικής Επιτροπής, κα Μαρασλή Βασιλική, για  την τήρηση των πρακτικών της 
διαδικασίας.  
…………………………………………………………………………………………….. 
 
            Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεστάλη στα μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ομού με την πρόσκληση – ημερήσια διάταξη και η εξής εισήγηση του υπαλλήλου 
του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, κ. Φλώρου Βασιλείου, του Κλάδου ΠΕ 
Οικονομικού – Λογιστικού, συνυπογραμμένη από τον προϊστάμενο του αυτού Τμήματος, κ. 
Κάλτσο Δημήτριο, του αυτού Κλάδου: 
 
«ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022 
       
                                                             Προς: 1. κο Δήμαρχο και Πρόεδρο της Οικονομικής 
                                                                            Επιτροπής 
                                                                        2. κα Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
 

Από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του 24/9-20/10/1958 Β.Δ. όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν.1080/1980, ορίζεται ότι ο δήμος για τις υπηρεσίες 
που προσφέρει για την καθαριότητα των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, 
την περισυλλογή, αποκομιδή και διάθεση των απορριμμάτων πρέπει να επιβάλλει τέλος που 
θα ορισθεί με απόφαση του Δ.Σ. 
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 Επίσης από τις διατάξεις του άρθρου 22 του αυτού ως άνω Β.Δ. ορίζεται ότι για τις 
δαπάνες  εγκαταστάσεων, συντήρησης και ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, 
επιτρέπεται η επιβολή τέλους για λογαριασμό του δήμου, το οποίο δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από το 30% του τέλους καθαριότητας που επιβάλλεται κάθε φορά. 
  Ήδη με την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989 τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την 
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλης 
δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα.  
 Ο καθορισμός του συντελεστή του ανωτέρου ενιαίου τέλους γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.25/1975, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις 
όμοιες του Ν.429/76, του άρθρου 5 του Ν.1080/80 και της παρ.14 του άρθρου 9 του 
Ν.2503/1997. Το τέλος καθορίζεται για κάθε στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκεται με τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της 
επιφάνειας του χώρου με τον συντελεστή που ορίζεται σε ακέραιες μονάδες ευρώ από το 
Δ.Σ. Τέλος ο συντελεστής του ενιαίου τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος ώστε 
να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισμού και κάθε άλλη δαπάνη που σχετίζεται με την διεξαγωγή , τη λειτουργία και εν 
γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. Ο μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, 
έτσι ώστε να καλύπτονται όλες οι ανωτέρω δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος. 
 Τα έσοδα από την είσπραξη του τέλους δεν μπορούν να διατεθούν για την κάλυψη 
άλλων δαπανών πλην αυτών των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 86 του 
24/9-20/10/1958 Β.Δ.). 
 

ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ 2020   
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ     296.237,93 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ     78.287,08 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  78.912,51 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΑΧ     11.744,34 
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ   44.840,08 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΔΟΧ     7.859,00 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ    45.769,05 
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ     84.000,00 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ     2.334,00 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 57.682,59 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΥΤΑ     279.106,97 
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   1.880,00 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ         29.410,70 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ     52.678,70 
ΣΥΝΟΛΟ           1.070.742,95 
       
ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΤΑΠ  2020 
ΕΣΟΔΑ      982.249,08 
Συνολικά τετραγωνικά μέτρα κατοικιών  522.710   
Συνολικά τετραγωνικά μέτρα 
καταστημάτων 61.331   
       
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ    -88.493,87 
       
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022     
Λόγω ότι  :      

Θα υπάρξει αύξηση εσόδων από τις τακτοποιήσεις δηλώσεων διαφοράς τετραγωνικών μέτρων 
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Προτείνουμε: 
Α)  να παραμείνουν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως έχουν. 
(Απόφαση ΔΣ 126/2016) 
Β) Να διατηρηθεί το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) σε 0,00035 επί της Τιμής 
Ζώνης  (Απόφαση ΔΣ 245/2011)  και  
Γ) Να διατηρηθεί ο Δημοτικός Φόρος (Δ.Φ.) σε 0,05 επί των τετραγωνικών μέτρων 
(Απόφαση ΔΣ 245/2011)   
 
 
       
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ   Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
       
ΦΛΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
Τα μέλη της Οικονομική Επιτροπής, αφού έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση και πρόταση 

του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τις αριθ. 245/2011 και  126/2016, σχετικές 
με το θέμα, προηγούμενες αποφάσεις του οικείου Δ.Σ., αφού είδαν και όλες τις 
μνημονευόμενες στο εισηγητικό μέρος διατάξεις νόμων, Π.Δ/των, Ν.Δ/των και Β.Δτων, καθώς 
και τις όμοιες της παρ. 1 περίπτ. ιγ) του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σύμφωνα 
με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή: «ιγ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια 
κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη της περ. v΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, 
αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται…..»,  δια 
τηλεφωνικής ανακοινώσεως της ψήφου τους (συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού 
μεταξύ Προέδρου και γραμματέα της Ο.Ε.), 

 
      Και με την εξής τοποθέτηση επί του θέματος του τακτικού μέλους της Ο.Ε., κας 
Τριφωνίδου Μαρίας: «Ψηφίζω ναι με την παρατήρηση ότι η καθαριότητα στο Δήμο μας είναι 
πλημμελής. Πέραν της απομάκρυνσης των αστικών αποβλήτων, δυστυχώς δεν υπάρχει ο 
υποτυπώδης σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης ρήψης απορριμμάτων στο 
περιβάλλον με μπάζα και οικοσυσκευές, τα οποία δημιουργούν παράνομες χωματερές, εικόνες 
ντροπής και το βασικότερο πληγές στο περιβάλλον και επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. 

 Θα μπορούσε περιοδικά ο Δήμος να τα συλλέγει και να τα διοχετεύει αναλόγως για 
ανακύκλωση. Επίσης πολλοί τσιμενταύλακες εντός οικισμών σχεδόν έχουν μπαζωθεί, πολλές 
πλατείες πνίγονται στα χόρτα και τα νεκροταφεία έχουν «το κακό τους το χάλι». Κάδοι 
απορριμμάτων δεν πλένονται και πολλοί από αυτούς πρέπει να αντικατασταθούν διότι είναι 
σπασμένοι.  
     Επιπλέον:  
    Δεν μπορούμε  να μιλάμε για ανακύκλωση απορριμμάτων τη στιγμή που στους περισσότερους 
οικισμούς του Δήμου υπάρχει μόνο ένας κάδος ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος σε όλα τα 
νοικοκυριά λόγω απόστασης. 
     Σε όλους τους οικισμούς βλέπουμε  εγκαταλειμμένα οχήματα, για τα οποία ο Δήμος, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό, δεν υποχρεούται στην απομάκρυνσή τους, ενώ θα μπορούσε να εντοπίσει τους 
ιδιοκτήτες και να τους ενημερώσει ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένοι να 
απομακρύνουν τα οχήματά τους ειδάλλως θα υποστούν πρόστιμα, τα οποία πρέπει να οριστούν σε 
ποσό σαφώς μεγαλύτερο των 30 ή 50 ευρώ. 
      Βλέπουμε σε όλες τις γωνιές των οικισμών να υπάρχουν στοιβαγμένα πλαστικά κουτιά από 
φυτοφάρμακα, τα οποία –τουλάχιστον πέρυσι- δεν μερίμνησε ο Δήμος να απομακρύνει και τις 
περισσότερες φορές καίγονται από τους κατοίκους, με ό,τι δυσμενείς επιπτώσεις έχει αυτό για το 
περιβάλλον. 
       Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την ανεξέλεγκτη ρήψη στερεών αποβλήτων και μπαζών, με 
αποτέλεσμα ο Δήμος να αποτελεί μια απέραντη «χαβούζα». Θα μπορούσε να υποδειχθεί  χώρος  
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για την προσωρινή εναπόθεσή τους, με την υποχρέωση του Δήμου να απομακρύνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
       Δεν υποχρεούται ο Δήμος στον καθαρισμό των εγκαταλειμμένων οικοπεδικών εκτάσεων και 
κατοικιών εντός οικισμών, μια μεγάλη πληγή που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για εκδήλωση 
πυρκαγιών, εφόσον τα χόρτα σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει τα 2 μέτρα. Θα έπρεπε να 
εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες από το Δήμο και να ειδοποιηθούν ότι  σε εύλογο χρονικό διάστημα 
πρέπει να καθαρίσουν τα ακίνητά τους, διαφορετικά θα τους επιβληθούν πρόστιμα, γιατί 
αποτελούν όντως μεγάλες πληγές για το περιβάλλον. 

 
Η διαμόρφωση του τέλους είναι μια ωραιοποιημένη λογιστική αποτύπωση χωρίς ίχνος 

σχεδιασμού για ένα Δήμο καθαρό όπως αρμόζει στους δημότες μας.» 
 

Αποφασίζουν ομόφωνα 
 

Εισηγούνται προς το οικείο δημοτικό συμβούλιο: 
 Α) Τη διατήρηση για το οικονομικό έτος 2022 των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας 
– φωτισμού, στο ύψος που καθορίστηκαν με την αριθ. 126/2016 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου, σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, ήτοι:  
1) Δημοτικά τέλη  κατοικιών:  1,70€/τ.μ.             και 
2) Δημοτικά τέλη καταστημάτων: 2,50€/τ.μ.  

 
 Β) Την διατήρηση, για το οικον. έτος 2022, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 
και του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) στο ύψος που είχαν καθοριστεί με την αριθ. 245/2011 
απόφαση του Δ.Σ., ήτοι: 
-  0,00035 επί της τιμής ζώνης και 0,05 επί των τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα. 
 
                                               Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. -  113 - / 2021  

………………………………………………………………………………………….. 
               Για το σκοπό που συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως:  
            
  Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                Τα  Μέλη   
                                                                                         (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με 
                                                                                                την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 

                                                                                          03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών)» 
 
 Επί του ανωτέρω θέματος οι δημοτικοί σύμβουλοι,  αφού έλαβαν υπόψη τους την 

υπηρεσιακή εισήγηση με όλες τις μνημονευόμενες σε αυτή διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας, τις αριθ. 126/2016 και 245/2011 προηγούμενες αποφάσεις του δημοτικού 
συμβουλίου, την αριθ. 113/2021 εισηγητική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του  
Δήμου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 «αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου» 
του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, δια τηλεφωνικής ή ηλεκτρονικής αποστολής της ψήφου 
τους, (συντασσομένου προς τούτο σχετικού πρακτικού μεταξύ Προέδρου και γραμματέα 
του Δ.Σ.),    

 
και με τη δήλωση εκ μέρους των συμβούλων του συνδυασμού της α΄ ελάσσονος μειοψηφίας  
κ.κ.: Ιωάννου Απόστολου, Βαρνιτσιώτη Ευάγγελου και Τριφωνίδου Μαρίας,: 
««Ψηφίζουμε ΝΑΙ με τις παρατηρήσεις που εξέφρασε το τακτικό μέλος της ΟΕ, κα Τριφωνίδου 
Μαρία, κατά τη λήψη της σχετικής με το θέμα αριθ. 113/2021 εισηγητικής απόφ. Ο.Ε. που έχουν 
ως εξής: «Η καθαριότητα στο Δήμο μας είναι πλημμελής. Πέραν της απομάκρυνσης των αστικών 
αποβλήτων, δυστυχώς δεν υπάρχει ο υποτυπώδης σχεδιασμός για την αντιμετώπιση της 
ανεξέλεγκτης ρήψης απορριμμάτων στο περιβάλλον με μπάζα και οικοσυσκευές, τα οποία 
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δημιουργούν παράνομες χωματερές, εικόνες ντροπής και το βασικότερο πληγές στο περιβάλλον 
και επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. 

 Θα μπορούσε περιοδικά ο Δήμος να τα συλλέγει και να τα διοχετεύει αναλόγως για 
ανακύκλωση. Επίσης πολλοί τσιμενταύλακες εντός οικισμών σχεδόν έχουν μπαζωθεί, πολλές 
πλατείες πνίγονται στα χόρτα και τα νεκροταφεία έχουν «το κακό τους το χάλι». Κάδοι 
απορριμμάτων δεν πλένονται και πολλοί από αυτούς πρέπει να αντικατασταθούν διότι είναι 
σπασμένοι.  
     Επιπλέον:  
    Δεν μπορούμε  να μιλάμε για ανακύκλωση απορριμμάτων τη στιγμή που στους περισσότερους 
οικισμούς του Δήμου υπάρχει μόνο ένας κάδος ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος σε όλα τα 
νοικοκυριά λόγω απόστασης. 
     Σε όλους τους οικισμούς βλέπουμε  εγκαταλειμμένα οχήματα, για τα οποία ο Δήμος, σύμφωνα 
με τον Κανονισμό, δεν υποχρεούται στην απομάκρυνσή τους, ενώ θα μπορούσε να εντοπίσει τους 
ιδιοκτήτες και να τους ενημερώσει ότι σε εύλογο χρονικό διάστημα είναι υποχρεωμένοι να 
απομακρύνουν τα οχήματά τους ειδάλλως θα υποστούν πρόστιμα, τα οποία πρέπει να οριστούν σε 
ποσό σαφώς μεγαλύτερο των 30 ή 50 ευρώ. 
      Βλέπουμε σε όλες τις γωνιές των οικισμών να υπάρχουν στοιβαγμένα πλαστικά κουτιά από 
φυτοφάρμακα, τα οποία –τουλάχιστον πέρυσι- δεν μερίμνησε ο Δήμος να απομακρύνει και τις 
περισσότερες φορές καίγονται από τους κατοίκους, με ό,τι δυσμενείς επιπτώσεις έχει αυτό για το 
περιβάλλον. 
       Δεν έχει ληφθεί μέριμνα για την ανεξέλεγκτη ρήψη στερεών αποβλήτων και μπαζών, με 
αποτέλεσμα ο Δήμος να αποτελεί μια απέραντη «χαβούζα». Θα μπορούσε να υποδειχθεί  χώρος  
για την προσωρινή εναπόθεσή τους, με την υποχρέωση του Δήμου να απομακρύνονται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα. 
       Δεν υποχρεούται ο Δήμος στον καθαρισμό των εγκαταλειμμένων οικοπεδικών εκτάσεων και 
κατοικιών εντός οικισμών, μια μεγάλη πληγή που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για εκδήλωση 
πυρκαγιών, εφόσον τα χόρτα σε πολλές περιπτώσεις έχουν φτάσει τα 2 μέτρα. Θα έπρεπε να 
εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες από το Δήμο και να ειδοποιηθούν ότι  σε εύλογο χρονικό διάστημα 
πρέπει να καθαρίσουν τα ακίνητά τους, διαφορετικά θα τους επιβληθούν πρόστιμα, γιατί 
αποτελούν όντως μεγάλες πληγές για το περιβάλλον. 

 
Η διαμόρφωση του τέλους είναι μια ωραιοποιημένη λογιστική αποτύπωση χωρίς ίχνος 

σχεδιασμού για ένα Δήμο καθαρό όπως αρμόζει στους δημότες μας.» 
 
Α π ε χ ό ν τ ω ν   των δημοτικών συμβούλων: 1) Καραγκιόζ Μουσταφά, 2) Μουσταφά 

Οσμάνογλου Τζανέρ και 3) Τοπάλ Μεμέτ Αλή, οι οποίοι δεν λογίζονται παρόντες για το 
συγκεκριμένο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

 
Αποφασίζουν Οµόφωνα (με 19 ψήφους υπέρ) 

 
Ο ρ ί ζ ο υ ν : 

Α) Τη διατήρηση για το οικονομικό έτος 2022 των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας 
– φωτισμού, στο ύψος που καθορίστηκαν με την αριθ. 126/2016 απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου,  ήτοι:  

1.   Δημοτικά τέλη  κατοικιών:          1,70€/τ.μ.             και 
2. Δημοτικά τέλη καταστημάτων:   2,50€/τ.μ.  

 
Β) Τη διατήρηση, για το οικον. έτος 2022, του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) 
και του Δημοτικού Φόρου (Δ.Φ.) στο ύψος που είχαν καθοριστεί με την αριθ. 245/2011 
απόφαση του Δ.Σ., ήτοι: 
-  0,00035 επί της τιμής ζώνης και 0,05 επί των τετραγωνικών μέτρων, αντίστοιχα. 
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                                                       Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. – 67 - / 2021. 
………………………………………………………………………………………………….. 
                         Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                    Τα  συμμετέχοντα μέλη του Δ.Σ. 
   ΜΠΕΚΗΡ ΟΓΛΟΥ ΝΟΥΡΑΗ    (Τ.Υ.)                (Δεν τίθενται υπογραφές σύμφωνα με 
                                                                                      την αριθ. Εγκύκλιο 40 Α.Π. 20930 /31- 
                                                                                       03-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) 
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