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   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 
                ΔΗΜΟ ΘΝΣΘΚΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 1/3-1-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 1/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 1
ης

 ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΜΑ 1o Καθοριζμός ηέλοσς καθαριόηηηας και ηλεκηροθωηιζμού για ηο έηος 2022. 

 

     ην ηδεξόθαζηξν , ζήκεξα ηελ 3ε ηνπ κελόο Ιαλνπαξίνπ, ηνπ έηνπο 2022, 

εκέξα  Δεπηέξα   θαη ώξα 14:00 ην Δεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Δήκνπ ζπλήιζε ζε 

ηαθηηθή ζπλεδξίαζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο ηειεδηάζθεςεο, ύζηεξα από ηελ κε 

αξηζκό πξση: 12015/30.12.2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ  ε 

νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπ Δεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ.  

Δήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ  

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία είθνζη   ηεζζάξσλ (24) κειώλ  θαη ηελ απνπζία ηξηώλ  (3) κειώλ,  

όπσο: 

 ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ 

1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Δεκόπνπινο Κσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Μνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 

4 Δήκνπ Ισάλλεο   

5 Ζαπξίδεο Επζηάζηνο   
6 Ζιαηίληζεο Αληώληνο   

7 Ιληδέο Νηθόιανο   

8 Ισαλλίδνπ Μαξία   

9 Κνξσλίδεο Παύινο   

0 Κνζκίδεο Παλαγηώηεο   

11 Λαδαξίδεο Θενιόγνο   

12 Λνύγγνο Ζήζεο   

13 Λεσλάθεο Λεσλίδαο   

14 Μαπξνθξύδεο Κπξηάθνο   

15 Νηθεθόξνπ Κσλζηαληίλνο   

16 Νηθνιάνπ Λεσλίδαο   

17 Παλαγησηίδεο Ισζήθ   
18 Ρόδε νπιηάλα   
19 Ραβαλίδεο Χξήζηνο   
20 αββίδεο Παλαγηώηεο   
21 παλίδεο Επζύκηνο   
22 Σνξνπλίδεο Ισάλλεο   
23 Σζίληηνο Γεώξγηνο   
24 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   
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Ο θ. Μνπκηδίδεο Υαξάιακπνο  εηζήιζε ζην θαζπζηεξεκέλα ζην παλει ηεο 
ηειεδηάζθεςεο θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο εηζήιζε ζην θαζπζηεξεκέλα ζην παλει ηεο ηειεδηάζθεςεο 
θαηά  ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Ο θ. Γεκφπνπινο Κσλζηαληίλνο απνπζίαδε ιφγσ πξνζσπηθνχ ηνπ πξνβιήκαηνο γηα ην 
νπνίν ελεκέξσζε ηνλ θ. Πξφεδξν. 
 
Πξφεδξνη Σνπηθψλ πκβνπιίσλ : 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ) 2) Μπειειήο 
Νηθφιανο (Ρνδφπνιεο)  
 

ηε ζπλεδξίαζε  ήηαλ παξψλ θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο πνπ  θιήζεθε 
λφκηκα. 
Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Κα Καινπνχινπ Δπαγγειία. 
 
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν θ. Γήκνπ Ησάλλεο δήηεζε ην ιφγν απφ ηνλ θ. Πξφεδξν 
θαη είπε φηη ζηελ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ ιήθζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 
ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ είρε αλαθέξεη θάπνηνπο λφκνπο πνπ δελ 
θαηαγξάθεθαλ. Εήηεζε λα γίλεη ε θαηαγξαθή ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα λα γίλεη αλαθνξά ζην 
άξζξν 12 ηνπ λ. 4558/2018 κε ηζρχ απφ 1-8-2018 θαη ζην άξζξν 235 ηνπ λ. 4389/2016 
πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ επηδφκαηνο Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ζηα 
δηθαηψκαηά ηνπο.  
 
 

Σν 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε   ν θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο  , 

Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθψλ θαη αλέγλσζε ηελ εηζήγεζή ηνπ ζην ζψκα ε νπνία 

απηνηειψο παξαηίζεηαη σο αθνινχζσο : 

¨Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 181/2021 απφθαζή ηεο, εηζεγείηαη ζην 

Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο πνπ αθνξά ζηελ 

αλαπξνζαξκνγή ησλ δεκνηηθψλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ειεθηξνθσηηζκνχ θαη 

θαζαξηφηεηαο γηα ην έηνο 2022 κε κείσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο ζπληειεζηέο, απφ 

πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο πξνβιεπφκελεο εηζπξάμεηο θαη είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 

2,9%. 

ε επξψ ην πιεφλαζκα απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 103.156,41 (ρηιηάδεο) επξψ θαη γηα 

ηελ ηζνζθέιηζε ηεο ππεξεζίαο πξνηείλνπκε ηε γελλαία κείσζε ηνπ ζπληειεζηή ρξέσζεο 

ζηνπο επαγγεικαηηθνχο θαη βηνηερληθνχο ρψξνπο. Γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ε 

πξνηεηλφκελε ηηκή είλαη 2,20 απφ 2,79 ελψ γηα ηνπο βηνηερληθνχο 0,80 απφ 2,45. ε 

πνζνζηά νη κεηψζεηο αλέξρνληαη ζε 20% θαη 67% αληίζηνηρα. 

Ο ππνινγηζκφο ησλ πξνβιέςεσλ ησλ αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ γηα ην λέν 

νηθνλνκηθφ έηνο έγηλε βάζεη ησλ νδεγηψλ ηεο ΚΤΑ 55040/21.07.2021. Τπελζπκίδσ φηη ηα 

ζηνηρεία απηά απνηεινχλ πξνβιέςεηο, νη νπνίεο βαζίζηεθαλ ζηα δχν πξνεγνχκελα έηε. 

Σα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά δεδνκέλα ζα απνηππσζνχλ κε ηε ιήμε ηνπ έηνπο , νπφηε θαη 

ζα έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ησλ εηζπξάμεσλ . Δίλαη γεγνλφο φηη, ν Γήκνο ηληηθήο έρεη ηα 

πην ρακειά ηέιε απφ ηνπο ππφινηπνπο δήκνπο ηνπ λνκνχ. Σφζν ε αχμεζε ησλ 

ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ φζν θαη ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ κε ηηο αιπζηδσηέο αλαηηκήζεηο πνπ 

επέθεξε , έρνπλ πιήμεη νηθνλνκηθά ηφζν ηα λνηθνθπξηά φζν θαη ηηο ππεξεζίεο ησλ 

δεκφζησλ θνξέσλ πξνθαιψληαο κηα ηεξάζηηα αχμεζε ζην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπο. 

Δληνχηνηο , αθφκε θαη ζε απηήλ ηε δχζθνιε ζπγθπξία ε δεκνηηθή αξρή κε ηνλ νξζνινγηθφ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηάθεξε φρη κφλν λα κε πξνβεί ζε αχμεζε , αιιά 
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λα δηαηεξήζεη ζηαζεξά αθφκε θαη λα κεηψζεη ηνπο ζπληειεζηέο ζε λεπξαιγηθνχο θιάδνπο 

ηεο νηθνλνκηθήο δσήο ηνπ ηφπνπ φπσο εκπνξηθά θαηαζηήκαηα θαη βηνκεραλίεο.  

Οη πίλαθεο πνπ απνηππψλνπλ ηνπο πξνηεηλφκελνπο ζπληειεζηέο ζαο έρνπλ δνζεί 

ζηελ εηζήγεζε , θαζψο θαη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα γηα ην 2022 βάζεη απηψλ. Με ηνλ 

ηξφπν απηφ πξνθχπηεη θαη ε ηζνζθέιηζε ηεο ππεξεζίαο¨.  

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα θαη αλαθέξζεθε ζηελ 

επηζηνιή πνπ ζηάιζεθε απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ 3 παξαηάμεσλ  ηεο Αληηπνιίηεπζεο θαη 

ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ  γηα ηελ θαηάζεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Δίπε φηη ζηηο 30/12/2021 

απέζηεηιε έγγξαθν ζηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία κε ζέκα ¨Παξνρή εηζήγεζεο¨. 

πγθεθξηκέλα ην έγγξαθν αλέθεξε ¨ ε παξάηαμή καο πξνηίζεηαη ζηα πιαίζηα ηεο 

πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίαο λα θαηαζέζεη πξόηαζε γηα κείσζε ησλ ηειώλ 

ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο ζε όηη αθνξά ηηο νηθείεο θαηά 20% . Γη’ απηό ην ιόγν 

αηηνύκαζηε από ηελ ππεξεζία ζαο θαη πάληα κε βάζε ην πιήζνο ησλ ηεηξαγσληθώλ 

κέηξσλ ησλ νηθηώλ λα καο γλσξίζεηε πνηα ζα είλαη ε κείσζε ησλ εμόδσλ ζηελ νπνία 

πξέπεη λα πξνβνύκε ζηα πιαίζηα ηεο θαηάξηηζεο ηνπ λένπ πξνϋπνινγηζκνύ έηζη ώζηε ε 

ππεξεζία ειεθηξνθσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο λα είλαη ηζνζθειηζκέλε. Παξαθαινύκε ε 

απνζηνιή ηεο εηζήγεζήο ζαο λα είλαη όζν ην δπλαηόλ πην έγθαηξε δηόηη πξέπεη λα 

θαηαζέζνπκε ηελ πξόηαζε καο ζην Δεκνηηθό Σπκβνύιην πνπ έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηηο 

3-1-2022¨  

Ζ ππεξεζία ζηηο 31-12-2021 κε ην αξηζκ. Πξση: 12168 έγγξαθν ην νπνίν 

ππνγξάθεη ε Αλαπιεξψηξηα Πξ/λε ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ , απαληά ην 

εμήο : ¨ ζε ζπλέρεηα ηνπ κε αξηζκ. 12168/30-12-2021 εγγξάθνπ ζαο θαη ζηα πιαίζηα 

ππνβνιήο από κέξνπο ζαο πξόηαζεο κείσζεο ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νηθηώλ θαηά 20% , ζαο ελεκεξώλνπκε ηα θάησζη: ην ζύλνιν ησλ 

ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ αθνξά ηηο νηθίεο αλέξρεηαη ζην ύςνο ησλ 1.128.036 η.κ. . Με 

βάζε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ , ηα ζπλνιηθά έζνδα από ηηο νηθίεο 

αλέξρνληαη ζε 1.567.970,04 € (1,39 Φ 1.128.036) .  Η κείσζή ζαο θαηά 20% θαη ε 

δηακόξθσζή ηνπο ζην 1,11  ζα κεηώζεη ηα έζνδα ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ζην 1.252.119,96 

€. Καηά ζπλέπεηα πξνθαιείηαη κηα κείσζε ησλ εζόδσλ θαηά 315.850 € ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ζπλνδεύεηαη από αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμόδσλ ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο. 

Επηζεκάλεηαη ν αληαπνδνηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ππεξεζίαο θαη ε αλάγθε ηζνζθέιηζήο ηεο¨  

πλερίδνληαο ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ είπε φηη θαηφπηλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ην ζθέινο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φζνλ αθνξά ηα έζνδα θαη έμνδα , 

ππνβιήζεθε λέν έγγξαθν ζηηο 31-12-2021 πξνο ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία κε ζέκα 

παξνρή εηζήγεζεο γηα ηελ θαηάζεζε ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο γηα ηε κείσζε ησλ ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ. Αλέγλσζε ηελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ 

ππνβιήζεθε σο αθνινχζσο :  

 

ΘΕΜΑ :ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΕΛΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2022 
 
ΚΑΣΑΘΕΗ ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΗ  
 

ΠΡΟ: ηον κ. Ππόεδπο ηος Δεμοηικού ςμβοςλίος ινηικήρ 
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Θέκα: Πξόηαζε -  θαηάζεζε ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνύ 

 
Οη θάησζη επηθεθαιήο  Παξαηάμεσλ ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ Σηληηθήο θαη ν 
Αλεμάξηεηνο Δεκνηηθόο Σύκβνπινο 

 
Αθνύ έιαβαλ ππόςε: 

 
1. Τελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 πνπ αλαθέξεη πσο ν νξηζκόο 

θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην 

ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηηο ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη από ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ 

2. Τελ απόθαζε ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο γηα ηε ζύληαμε ηνπ 

πξνζρεδίνπ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ γηα ην έηνο 2022 

3. Τελ αξηζ.   Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηέινπο 

θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2022 

4. Τν έγγξαθν (30-12-2021) ηεο Δεκνηηθήο Παξάηαμεο «Νένη Οξίδνληεο γηα ηε 

Σηληηθήο» δηά ηεο επηθεθαιήο ηεο πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ηνπ Δήκνπ 

Σηληηθήο  

5. Τν αξηζ. Πξση.  12.168/31-12-2021,  έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ηνπ 

Δήκνπ Σηληηθήο 

Εηζεγνύληαη ηα παξαθάησ: 
 

1. Όπσο απνδεηθλύεηαη από ην έγγξαθν ηεο Οηθνλνκηθήο Υπεξεζίαο ζε ό,ηη αθνξά 

ηηο νηθίεο ην  ζύλνιν ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ πνπ αθνξνύλ ηηο νηθίεο αλέξρνληαη 

ζε 1.128.036 ηεηξαγσληθά κέηξα θαη ην ζύλνιν ησλ εζόδσλ κε βάζε  ηελ 

ππάξρνπζα ηηκή ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ, ήηνη 1,39 επξώ ην ηεηξαγσληθό κέηξν, 

αλέξρνληαη ζε 1.567.970,04 επξώ.  

2. Σηελ αλάιπζε ησλ εζόδσλ πξνηείλνπκε ηηο παξαθάησ κεηώζεηο αλαιπηηθά αλά 

ΚΑΕ 

ΚΑΕ Τίτλος Μείωση 

02.20.6041.01 Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςθόσ, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα 

36.416 

02.20.6041.01 Τακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςθόσ, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα 

114.400 

02.20.6054.01 
 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ 
 

10.317,02 
 

02.20.6054.01 
 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ 
 

33.759,44 
 

02.20.6662.01 
 

Προμήθεια ηλεκτρολογικοφ υλικοφ   
 

262.764,28 
 

02.20.7135.01 
 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 
 

53.800,54 
 

02.20.7325.01 
 

Επζκταςη δικτφου ΦΟΠ ςτα Δ.Δ. Δήμου 
 

30.000,00 
 

ΤΝΟΛΟ  541.457,28 
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3. Από ηηο παξαπάλσ κεηώζεηο δεκηνπξγείηαη έιιεηκκα 541.457,28 επξώ σο πξνο ηα 

έμνδα 

4. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ηζνζθέιηζε εζόδσλ – εμόδσλ, πξνηείλνπκε κείσζε ηνπ 

ηέινπο ζε ό,ηη αθνξά ηηο νηθίεο ζύκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πρόταση Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ύνολο 

ηεηπαγωνικών 
μέηπων οικιών 

Σιμή ανά 

ηεηπαγωνικό 

ύνολο 

1.128.036 1,39 1.567.970,04 

 
Εναλλακηική ππόηαζε ηων Παπαηάξεων ηερ Ανηιπολίηεςζερ  

 

ύνολο 

ηεηπαγωνικών 
μέηπων οικιών 

Σιμή ανά 

ηεηπαγωνικό 

ύνολο 

1.128.036 0,91 1.026.512,76 
 

Με ηον ηπόπο αςηό μειώνεηαι καηά 541.457,28 εςπώ ηο γενικό ζύνολο ηόζο 

ηων εξόδων όζο και ηων εζόδων και ιζοζκελίδεηαι πλήπωρ ο πποϋπολογιζμόρ 
ηων ανηαποδοηικών ηελών. 

 
ηε ζεκείν απηό ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ είπε όηη ζχκθσλα κε ηελ ηειηθή 

απάληεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε νπνία δφζεθε ζήκεξα ζηηο 3-1-2022 κε ζέκα : 

¨Δηζήγεζε επί ηεο ελαιιαθηηθήο πξφηαζεο πνπ θαηαηέζεθε ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία γηα 

ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ , αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

                                                        

                                                                                                                             

          ¨  Έρνληαο ππόςε  

 

1. Τελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010  θαη  ην αξζξ185 Ν. 

4555/2018 πνπ αλαθέξεη πσο ν νξηζκόο θόξσλ, ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη 

εηζθνξώλ πξαγκαηνπνηείηαη ζύκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη 

ηηο ηπρόλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη θαη θαηαηίζεληαη από ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ 

2. Τελ αξηζ.181/2021 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο γηα ηνλ θαζνξηζκό 

ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2022 

3. Τελ αξηζκ. 13/3-1-2022 ελαιιαθηηθή πξόηαζε ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ 

ηεο κεηνςεθίαο θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνύινπ. 

 

      Εηζεγνύκαη ηα παξαθάησ: 

ΑΔΑ: 6ΗΝΚΩ1Υ-Γ7Φ



 6 

     Όζνλ αθνξά ηνλ ΚΑΕ 02.20.6041.01  θαη ηε κείσζε ησλ 36.416 € πνπ πξνηείλεηαη,  ζα 

πξέπεη απηή  λα κεησζεί θαηά ην πνζό ησλ 9.424 πνπ αθνξνύλ πίζησζε γηα ηελ 

πξόζιεςε ελόο νδεγνύ απνξξηκκαηνθόξνπ από ηνλ πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ηνπ 

έηνπο 2021( έγθξηζε ΥΠΕΣ 34921/7-5-2021), ε νπνία έρεη ζρεδόλ νινθιεξσζεί 

(αλαξηήζεθαλ νη πίλαθεο επηηπρόλησλ ). 

   Αληίζηνηρα θαη από ηνλ ΚΑΕ 02.20.6054.01 όπνπ πξνηείλεηαη κείσζε 10.317,02 ζα 

πξέπεη λα αθαηξεζεί πνζό 2.589,71 γηα ηνλ ίδην ιόγν. 

  Με βάζε ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη  κηα ζπλνιηθή απόθιηζε ησλ εμόδσλ από ηα έζνδα 

ύςνπο  12.013,71 €  . 

   Σύκθσλα  κε ηελ εγθύθιην 3995/2017 ηνπ ΥΠΕΣ “ … δεδνκέλνπ, όηη ζηελ ηζρύνπζα 

λνκνζεζία αιιά θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία δελ πξνζδηνξίδεηαη ζπγθεθξηκέλν πνζνζηό 

απόθιηζεο, εληόο ηνπ νπνίνπ νη αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο ζεσξνύληαη ηζνζθειηζκέλεο, ε 

παξαδνρή κηαο επηηξεπηήο απόθιηζεο ελαπνηίζεηαη ζηελ θξίζε ηεο αξκόδηαο γηα ηελ 

επνπηεία Αξρήο ηνπ δήκνπ. Καηά ηελ άπνςε ηεο Υπεξεζία καο έλα εύινγν πνζνζηό 

επηηξεπηήο απόθιηζεο ζα κπνξνύζε λα είλαη κέρξη ύςνπο δέθα ηνηο εθαηό (10%) ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηεο ζρεηηθήο αληαπνδνηηθήο ππεξεζίαο. Τν αλσηέξσ πνζνζηό κπνξεί 

λα ζεσξεζεί αζθαιέο, δεδνκέλνπ όηη απνηειεί ην αλώηαην επηηξεπηό όξην ησλ 

απνθιίζεσλ εζόδσλ - δαπαλώλ ζηνπο πξνϋπνινγηζκνύο ησλ Υπνπξγείσλ, ησλ Ν.Π.Ι.Δ. 

θαη ησλ ΔΕΚΟ (λ. 4270/2014 άξζ. 172 θαη 175) αιιά θαη ζε επίπεδν απνθιίζεσλ από 

ηνπο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο γηα ηηο πεξηπηώζεηο ησλ ινηπώλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο (άξζ. 173) θαη ησλ ΟΤΑ (άξζ. 174)…” 

 Παξόια απηά κπνξεί λα γίλεη πξόηαζε γηα ζπκπιήξσζή ηνπ από άιιν ΚΑΕ. 

    Επίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο,  όηη ε κείσζε πνπ 

πξνηείλεηαη ζηνπο ΚΑΕ 02.6041.01 02.20.6054.01 αθνξά ζε πηζηώζεηο πνπ έρνπλ 

εγγξαθεί κελ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έηνπο 2022 αιιά ζα θαιύςνπλ κηζζνδνζία γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πξνζιήςεσλ ππαιιήισλ  ΙΔΟΦ ηνπ έηνπο 2021πνπ ζα νινθιεξσζεί 

εληόο ηνπ 2022. 

      

    Η νηθνλνκηθή ππεξεζία δηαπηζηώλεη όηη ε ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηεξεί ηνπο θαλόλεο 

λνκηκόηεηαο ώζηε λα ηεζεί πξνο ςεθνθνξία θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Δεκνηηθνύ 

Σπκβνπιίνπ, εθόζνλ δηαζθαιίδεηαη ε αλαινγηθόηεηα ησλ ηειώλ.  

 

                                        Η Πξνΐζηακέλε Δ/λζεο Δηνηθεηηθώλ –Οηθνλνκηθώλ  Υπεξεζηώλ  

 

                                                                                                   Κνζκίδνπ Όιγα 
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χκθσλα θαη κε απηφ ην έγγξαθν ηεο Καο Κνζκίδνπ , θάλνπκε θάπνηεο αιιαγέο φζνλ 
αθνξά ηηο κεηψζεηο πνπ πξνηείλνπκε έηζη ψζηε λα έρνπκε ηελ επηζπκεηή ηζνζθέιηζε. 
πγθεθξηκέλα : 
 

 ηνλ ΚΑΔ 02.20.6041.01 πξνηείλνπκε ηειηθά κείσζε 26.992 € θαη 114.400 € κε ην 
ηειηθφ πνζφ λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 71.608 €.  

 ηνλ ΚΑΔ 02.20.6054.01 πξνηείλνπκε ηειηθά κείσζε 7.727,31 € θαη 33.759,44 € 
κε ην ηειηθφ πνζφ λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 20.513,25 € . 

 ηνλ ΚΑΔ 02.20.7325.01 πξνηείλνπκε ηειηθά κείσζε 42.013.71 €  θαη φρη 30.000 € 
κε ην ηειηθφ πνζφ λα δηακνξθψλεηαη ζηηο 27.986,29 € πξνθεηκέλνπ λα θηάζνπκε 
ζηηο 541.457,28 € γηα λα έρνπκε ηελ ηζνζθέιηζε εζφδσλ θαη εμφδσλ. 

 
 
Καηφπηλ θαη απηήο ηεο δηεπθξίλεζεο , πξνηείλνπκε: 
 

1. Σε κείσζε ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηηο νηθίεο θαηά 

34,5%, δειαδή απφ 1,39 επξψ ζηα 0,91 επξψ 

2. Σε κείσζε ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ηνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο φπσο απηή απνηππψλεηαη ζηελ αξηζ.181/2021 απφθαζή 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

3. Σελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Ν.4558/2018 ν νπνίνο αλαθέξεη 

ξεηά ηα παξαθάησ: Με απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε 

ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε 

δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή ε απαιιαγή απφ απηνχο γηα ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα 

κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη 

ηνπο καθξνρξφληα αλέξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη 

αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ 

Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 4389/2016 (Α΄ 

94).». 

 
Οη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Παξαηάμεσλ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη ν Αλεμάξηεηνο 
Γεκνηηθφο χκβνπινο 
Λνχγγνο Εήζεο 
Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 
Παλαγησηίδεο Ησζήθ 
Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 
 
 

Κιείλνληαο ε Κα Φπηαγθνπξίδνπ είπε φηη γηα λα θαηαιήμεη ε αληηπνιίηεπζε ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε έιαβε ζνβαξά ππφςε ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ 

ηνπο δεκφηεο. Δίλαη κηα ξεαιηζηηθή πξφηαζε ζε αληηζηνηρία κε ηα νηθνλνκηθά ηνπ Γήκνπ , 

ιακβάλνληαο ηδηαηηέξσο ππφςε ην ηεξάζηην απνζεκαηηθφ πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη ππεξβαίλεη ην 1,5 εθαηνκκχξην επξψ. Θεσξνχκε πσο ζα είλαη κηα 

κεγάιε αλάζα γηα ηνπο δεκφηεο καο πνπ έρνπλ πιεγεί βάλαπζα ηα ηειεπηαία ρξφληα ηφζν 

απφ ηελ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή δπζπξαγία φζν θαη απφ ηελ ππεξθνξνιφγεζε θαη ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο παλδεκίαο. Δπί ηεο νπζίαο ε πξφηαζε ζηεξίδεηαη ζε κείσζε θσδηθψλ κε 

δαπάλεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε 

κηθξά πνζά θαηά ην παξειζφλ νηθνλνκηθφ έηνο. Κάιεζε φιεο ηηο παξαηάμεηο ηνπ 
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Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ππελζχκηζε ηελ πεξζηλή δέζκεπζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ 

Οηθνλνκηθψλ φηη ην ζέκα ηεο κείσζεο ησλ ηειψλ ζα ην έβιεπε ηελ επφκελε ρξνληά , θάηη 

πνπ πξνθαλψο δελ έγηλε. Σέινο επραξίζηεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ πνπ 

αληαπνθξίζεθαλ ζηα αηηήκαηα γηα παξνρή ζηνηρείσλ. 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Παλαγησηίδε ν νπνίνο είπε φηη 

είλαη ε πξψηε θνξά πνπ ε αληηπνιίηεπζε θαηαζέηεη ζπλνιηθά κηα νινθιεξσκέλε πξφηαζε 

ζε φηη αθνξά ην ζέκα ησλ ηειψλ θαη απηφ δελ έγηλε ηπραία. Δίπε φηη ζχκθσλα κε ηε 

ζεκεξηλή απάληεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ε ελαιιαθηηθή πξφηαζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο πιεξνί ηα θξηηήξηα λνκηκφηεηαο. Γχν είλαη ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία πνπ 

πξέπεη λα ζηαζνχκε : πξψηνλ, ε πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο αθήλεη ηα ηέιε ζην 

1,39€/η.κ. ελψ ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ηα κεηψλεη ζην 0,91€/η.κ. θαη απηφ είλαη 

θαζφια λφκηκν θαη δπλαηφ. Γεχηεξνλ, ε πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

εηδηθέο θαη εππαζείο νκάδεο . Καηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ιφγνο λα θαηαςεθηζηεί απφ 

θαλέλαλ δεκνηηθφ ζχκβνπιν αλ ν θαζέλαο απφ εκάο αλαινγηζηεί ην ξφιν ηνπ ζην 

δεκνηηθφ ζπκβνχιην. ε φιν ην δηάζηεκα ηεο ηξέρνπζαο δεκνηηθήο πεξηφδνπ , φηαλ 

πηζηεχακε φηη κηα πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο είλαη ζσζηή , πάληα ηε ζηεξίδακε. Δίλαη 

ψξα ηψξα θαη ε δεκνηηθή αξρή λα δείμεη κεγαινζπκία θαη λα ζηεξίμεη ηελ πξφηαζή καο. 

Κιείλνληαο επραξίζηεζε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έγθαηξε ρνξήγεζε φισλ ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ε Κα Ησαλλίδνπ Μαξία θαη είπε φηη είλαη πνιχ δχζθνιν 

λα θαηαιάβεη θαλείο νηθνλνκηθά κεγέζε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δσή αλζξψπσλ. Μπνξεί λα 

είλαη γλσζηφο ν αξηζκφο ησλ νηθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζην Γήκν αιιά δελ είλαη γλσζηφ 

πσο ην θάζε λνηθνθπξηφ αληαπεμέξρεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. Με βάζε απηά ηα 

δεδνκέλα είλαη πνιχ δχζθνιν λα γίλεη θάπνηα πξφηαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ηειψλ. 

ίγνπξν είλαη σζηφζν φηη ε θαζεκεξηλφηεηα είλαη πνιχ δχζθνιε γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ 

λνηθνθπξηψλ. Δζείο κηιάηε γηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ εκείο σο Λατθή πζπείξσζε 

κηιάκε γηα απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε καθξνπξφζεζκα γηα φινπο ηνπ δεκφηεο.  

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν 

πξνηάζεσλ είλαη φηη κε ηελ  πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ηα δεκνηηθά ηέιε κεηψλνληαη γηα 

ηηο νηθίεο θαηά 34,5%. Δπίζεο ε δεχηεξε δηαθνξά είλαη φηη ζηελ πξφηαζε ηεο 

αληηπνιίηεπζεο ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο , θαη νη εηδηθέο νκάδεο (πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη 

θ.α) απαιιάζζνληαη πιήξσο απφ ηα δεκνηηθά ηέιε.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Γεσξγηάδεο Άλζηκνο θαη είπε φηη ην κείδνλ γηα 

φινπο είλαη ην θαιφ ησλ δεκνηψλ καο. Δίπε φηη σο Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ 

Δπαγγεικαηηψλ Αγθίζηξνπ έζηεηιε επηζηνιή ζηηο 31-12-2021 ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θ. 

Ρέθιν πνπ είλαη επίζεο Πξφεδξνο ηνπ σκαηείνπ Δπαγγεικαηηψλ Κεξθίλεο. Δπεηδή ε 

επηζηνιή δελ δηαβηβάζηεθε ζηα κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ απεπζχλνληαλ θαη 

επεηδή είλαη ζρεηηθή κε ην ζέκα ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ  , ηελ αλέγλσζε σο αθνινχζσο : 

¨Παξά ηηο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο πνπ βηψλνπκε εδψ θαη δχν ρξφληα απφ ηελ 

πξσηφγλσξε πγεηνλνκηθή θξίζε θαη παξά ηηο δπζβάζηαθηεο αλαπξνζαξκνγέο ζηα 

ηηκνιφγηα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , δηαπηζηψλνπκε απξνζπκία ηεο δεκνηηθήο αξρήο 

ηληηθήο λα πξνρσξήζεη ζε αιιαγή ηεο πνιηηηθήο ηεο ζην ζέκα ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ. Υσξίο θαλέλα ίρλνο επαηζζεζίαο νπζηαζηηθά, πξνηείλεηαη λα παξακείλνπλ ζρεδφλ 

ζηα ίδηα επίπεδα θαη γηα ην 2022 παξά ηα φζα ζπκβαίλνπλ.  
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Ζ δηακφξθσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ είλαη γλσζηφ πσο είλαη έλα απφ ηα 

ζνβαξφηεξα ζέκαηα πνπ απαζρνιεί θάζε ρξφλν ην Γ. , ηνπο δεκφηεο ηληηθήο θαη ηνπο 

επαγγεικαηίεο. Βιέπνπκε φκσο φηη ε δεκνηηθή αξρή αγλνεί ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε 

ζηελ νπνία έρεη πεξηέιζεη ε ηνπηθή θνηλσλία κεηά απφ δχν ρξφληα παλδεκίαο-ηελ νπνία 

αθφκε δηαλχνπκε-βηψλνληαο πξσηφγλσξεο θαηαζηάζεηο πνπ καο επεξέαζαλ 

πνιιαπιψο. Ωο Γήκνο ζα έπξεπε λα αγθαιηάζνπκε θαη λα ειαθξχλνπκε ηα πξνβιήκαηα 

πνπ δεκηνπξγήζεθαλ , ηφζν ζηελ νηθνλνκία φζν θαη ζηε δσή ησλ νηθνγελεηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

Ζ πξφζθαηε αλαπξνζαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο ζηελ αμία ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, επηθέξεη λέν πιήγκα ζηα λνηθνθπξηά θαη ζηηο επηρεηξήζεηο καο, 

απνηειψληαο ζνβαξφ πιήγκα ζηηο πην επάισηεο νκάδεο ησλ ζπλδεκνηψλ καο. Γελ 

πξέπεη λα μερλάκε φηη ζην θάιεζκα ηνπ Γήκνπ γηα δηφξζσζε ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ , 

νη δεκφηεο καο πξφζπκα ήξζαλ θαη ηα δήισζαλ.  

Πξέπεη ινηπφλ πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε θνξά λα ζηαζνχκε ζην χςνο ησλ 

πεξηζηάζεσλ θαη λα ζθεθηνχκε πάξα πνιχ ζνβαξά ηε ζεκεξηλή απφθαζε. Αληί λα 

πξνθιεζεί έλαο πγηήο δηάινγνο απφ πιεπξάο ηεο δεκνηηθήο αξρήο βιέπνπκε ηε γλσζηή 

πξνρεηξφηεηα θαη ην γλσζηφ παζάιεηκκα ηνπ Γεκάξρνπ γηα λα ηζνζθειίζεη ηα έζνδα κε 

ηα έμνδα. Φνπζθψλεη ηα έμνδα γηα ην πξνζσπηθφ , θνπζθψλεη ηα έμνδα γηα ηνλ 

εμνπιηζκφ θαη ηειεηψζακε. Καη ξσηψ ηνπο αξκφδηνπο Αληηδεκάξρνπο: ¨ηφζν πνιχ 

επηηπρία έρνπλ νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπκε πξνο ηνπο πνιίηεο;¨ . ε θάπνηα ρσξηά 

έρνπλ λα δνπλ ζπλεξγεία θαζαξηζκνχ θάηη κήλεο. Μφλνη καο θαζαξίδνπκε. Όζνλ αθνξά 

ηελ πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα ν Γήκνο έρεη 

πξνκεζεπηεί εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ιάκπεο. Πνπ πήγαλ απηέο νη ιάκπεο; Δίλαη έλα 

εξψηεκα πνπ παξακέλεη αλαπάληεην. Δάλ ιάβνπκε ππφςε ηηο ιάκπεο πνπ έρεη 

πξνκεζεπηεί ν Γήκνο γηα λα αιιάδνληαη θαζεκεξηλά θαη ηηο 365 εκέξεο ηνπ ρξφλνπ, ζα 

πέζνπκε απφ ηα ζχλλεθα. Γε βγαίλνπλ νη αξηζκνί.  

Κιείλνληαο ν θ. Γεσξγηάδεο είπε φηη είλαη κεγάιε επθαηξία θέηνο λα γίλεη κείσζε 

ησλ ηειψλ πνπ ζα ηε ληψζνπλ νη δεκφηεο καο.  

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ. 

Ηαθσβίδε Ηάθσβν.  

Ο θ. Ηαθσβίδεο αθνχ έιαβε ην ιφγν αλαθέξζεθε ζε ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Γήκνπ θαη παξαθάιεζε ηνπο ζπκβνχινπο λα ηα ιάβνπλ ππφςε. Δίπε φηη 

ζηελ πξφηαζε ησλ ηξηψλ αξρεγψλ ηεο κεηνςεθίαο θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ 

γίλεηαη πεξηθνπή ζηνπο ΚΑΔ 02.20.6041.01 θαη 02.206054.01 πνπ αθνξνχλ ζηε 

κηζζνδνζία εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ, πξνηείλνληαη πεξηθνπέο ελψ είλαη γλσζηφ ην 

πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζην Γήκν. Οη παξαπάλσ ΚΑΔ αθνξνχλ ηε 

κηζζνδνζία 17 αηφκσλ πνπ ζα πξνζιεθζνχλ κε νθηάκελε ζχκβαζε εξγαζίαο θαη είλαη ε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα. Σα άηνκα απηά είλαη απαξαίηεηα 

πξνθεηκέλνπ λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα αληαπνθξηζεί ζην ειάρηζην ε ππεξεζία ζηηο αλάγθεο 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πνιηηψλ. Σα 17 άηνκα αληηζηνηρίδνληαη ζε 14 εξγάηεο 

θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, ζε 2 ειεθηξνιφγνπο θαη ζε 2 Οδεγνχο Γ΄ θαηεγνξίαο 

γηα ηελ αλαθχθισζε. Σν πνζφ πνπ αλαγξάθεηαη ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ΚΑΔ κεηαθέξεηαη 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021 ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022 γηαηί ε πξφζιεςε ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ θαη νη πξνθεξχμεηο 

ηψξα εηνηκάδνληαη γηα λα ζηαινχλ ζηνλ ΑΔΠ.Ο άιινο ΚΑΔ γηα ηνλ νπνίν πξνηείλεηαη 

κείσζε είλαη ν θσδηθφο πνπ αθνξά ζηελ πξνκήζεηα ηνπ ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ (ΚΑΔ 
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02.20.7325.01). αο ζπκίδσ φηη 200.000 € είραλ κεηαθεξζεί απφ ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ 

πέξπζη γηα λα εληζρχζνπλ ηνπο ΚΑΔ πνπ θαιχπηνπλ ηε δαπάλε πξφζιεςεο ησλ 17 

αηφκσλ. Αξρέο Μαξηίνπ ζα έξζεη ε εγθχθιηνο απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ γηα ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ πξνζιήςεσλ ζηηο αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο κε ζχκβαζε 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ (νθηάκελα) . Σν ειάρηζην πνπ ρξεηαδφκαζηε είλαη 13 άηνκα ζηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηαο εμσηεξηθψλ ρψξσλ, 2 ειεθηξνιφγνπο θαη 2 νδεγνχο. Αλ 

απνθαζίζεηε πεξηθνπή ησλ πηζηψζεσλ ησλ δχν απηψλ θσδηθψλ γηαηί ζε απηνχο 

ζηεξίδεηαη ε πξφηαζε ηεο κείσζεο ζε 0,91 €/ηκ γηα ηηο νηθίεο ηφηε λα ζπκάζηε φηη αχξην 

δελ ζα έρνπκε πξνζσπηθφ γηα λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο αλάγθεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ 

δεκνηψλ. Κιείλνληαο αλάθεξε σο παξάδεηγκα φηη ν Αληηδήκαξρνο ηεο Γεκνηηθήο 

Δλφηεηαο Κεξθίλεο ζα έρεη κεδέλ πξνζσπηθφ.  

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ν θ. Μνπκηδίδεο Υαξάιακπνο θαη έθαλε κηα αλαδξνκή 

ζηελ εμέιημε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ζην Γήκν ηληηθήο. Σν 2014 ε δεκνηηθή αξρή αχμεζε 

ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαηά 10%. Σελ επφκελε ρξνληά ην 2015 ηα 

αχμεζε πάιη θαηά 47% . πλνιηθά απηέο νη δπν απμήζεηο αληηζηνηρνχλ ζε αχμεζε 61,7% 

θαη ζε φιν απηφ ην δηάζηεκα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηεο ππεξεζίαο ήηαλ πάληα 

ηζνζθειηζκέλα. Πνιινί απφ εζάο φπσο θαη εζείο θ. Πξφεδξε , δελ ην ςεθίζαηε. Ήξζε ε 

ψξα λα θάλεηε ην ζσζηφ θαη λα ςεθίζεηε ηελ πξφηαζε ηεο κείσζεο ηεο Καο 

Φπηαγθνπξίδνπ. Απηφο είλαη ν ζθνπφο πνπ αζρνινχκαζηε κε ηα θνηλά. Να ζηεξίδνπκε 

ηνπο δεκφηεο καο θαη λα ηνπο ππνζηεξίδνπκε κέζα ζηα δεκνηηθά ζπκβνχιηα.  

Ζ Κα Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε θαη αλαθεξφκελε ζηα 

ιεγφκελα ηνπ θ. Ηαθσβίδε ζρεηηθά κε ηηο πξνζιήςεηο ηνπ εθηάθηνπ πξνζσπηθνχ είπε φηη 

ηειείσζε ην 2021 θαη αλ δελ έγηλαλ νη πξνγξακκαηηζκέλεο πξνζιήςεηο δελ αθνξά ηελ 

αληηπνιίηεπζε νχηε επζχλεηαη γη’ απηφ. Όζνλ αθνξά ην 2022 ζα πξέπεη λα γίλεη λένο 

πξνγξακκαηηζκφο. πλερίδνληαο είπε φηη ππάξρεη θαη ην πξφγξακκα ηεο θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο γηα ην νπνίν πιεξνθνξήζεθε φηη βγήθε ην ζρεηηθφ ΦΔΚ θαη νζνλνχπσ ζα 

μεθηλήζνπλ νη δηαδηθαζίεο απαζρφιεζεο ησλ σθεινπκέλσλ.  

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ν θ. Ηαθσβίδεο θαη είπε φηη σο γεληθφο γξακκαηέαο έρεη 

ππνρξέσζε λα ελεκεξψζεη ην ζψκα γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ απνθάζεσλ πνπ ζα ιεθζνχλ. 

Όζνλ αθνξά ην πξφγξακκα ηεο θνηλσθεινχο εξγαζίαο είπε φηη παξαθνινπζεί απφ ην 

ηέινο ηνπ θαινθαηξηνχ ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θαη πξάγκαηη δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 

αιιά πξέπεη λα βγεη ε ζρεηηθή πξνθήξπμε θαη λα νινθιεξσζνχλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο 

πξφζιεςεο ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη φηη ζηηο αξρέο Φιεβάξε ν Γήκνο 

δελ ζα έρεη πξνζσπηθφ ζηελ θαζαξηφηεηα γηαηί νινθιεξψλνληαη νη ζπκβάζεηο ησλ 

ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ηψξα.  

Ζ Κα Ησαλλίδνπ Μαξία αθνχ έιαβε ην ιφγν είπε φηη σο παξάηαμε επηβεβαηψλεηαη 

γηα ηηο ζέζεηο ηεο γηαηί ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ πξαγκαηηθά αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ 

ηα δεκνηηθά ηέιε θαη δελ πξέπεη ν Γήκνο λα ζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή ηνπ απνθιεηζηηθά ζηελ 

είζπξαμε ησλ ηειψλ γηα λα παξέρεη νπζηψδεηο ππεξεζίεο. Καη’ επαλάιεςε ηέζεθε απφ 

πιεπξάο ηεο  ην ζέκα ηελ πξφζιεςεο κφληκνπ πξνζσπηθνχ , βγήθαλ ηξεηο πξνθεξχμεηο 

γηα ΟΣΑ θαη ν Γήκνο δελ αηηήζεθε νχηε κηα ζέζε. Πξέπεη λα κνληκνπνηεζνχλ νη 

ζπκβαζηνχρνη πνπ θαιχπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο. Σφζα ρξφληα ηη θάλαηε; 

ηε ζπλέρεηα ην ιφγν έιαβε ε Κα Αξγπξνπνχινπ ηαπξνχια θαη είπε φηη βγήθε κελ 

ην ΦΔΚ γηα ηελ θνηλσθειή εξγαζία θαη αλακέλεηαη ε πξνθήξπμε. Ωζηφζν αθφκα θαη λα 

βγεη ε πξνθήξπμε απηφ δε ζπλεπάγεηαη φηη ν Γήκνο ζα έρεη ηελ άιιε κέξα πξνζσπηθφ 

ζηε δηάζεζή ηνπ. Απαηηείηαη ρξφλνο γηα ηελ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ , βγαίλνπλ ηα 
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πξνζσξηλά απνηειέζκαηα , γίλεηαη ε κνξηνδφηεζε , εηδνπνηείηαη ν θφζκνο θαη ηειηθή 

θάζε αξθεηνί κπνξεί λα κελ έρνπλ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο ζηελ 

πξνθήξπμε. Ζ δηαδηθαζία κπνξεί λα θξαηήζεη αξθεηνχο κήλεο.  

Αθνινχζσο ην ιφγν έιαβε ν θ. Γήκαξρνο θαη ζπλφςηζε ην ζέκα ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειψλ ιέγνληαο φηη ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ βγήθε ε πξφζθιεζε γηα ηε 

ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηειψλ  απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή. Ζ 

απφθαζε πνπ ζα ιεθζεί ζα είλαη θαλνληζηηθή θαη ζηε ζπλέρεηα ζα ειεγρζεί θαη απφ ην 

Παξαηεξεηήξην ησλ ΟΣΑ. Αλ ηα φζα απνθαζίζνπκε δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηηο λφκηκεο 

δηαδηθαζίεο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα λνκηθά θαη νηθνλνκηθά , ζα απνξξηθζνχλ θαη ζα πξέπεη λα 

ηα δηνξζψζνπκε. Άθνπζα απηά πνπ εηπψζεθαλ γηα πξνρεηξφηεηα θαη παζαιείκκαηα. Πνπ 

ππάξρνπλ παζαιείκκαηα; Γηα ην ειεθηξνινγηθφ πιηθφ πξνεγήζεθε πξνκήζεηα πνπ έγηλε 

κε δηεζλή δηαγσληζκφ πξάγκα πνπ ζπλεπάγεηαη πιήξε δηαθάλεηα. Ζ απφθαζε πνπ ζα 

ιεθζεί ζηεξίδεηαη ζην ηη έμνδα έρνπκε θαη ζηα έζνδα πνπ εθηηκάκε φηη ζα έρνπκε θαη ζα 

πξέπεη λα είλαη ηζνζθειηζκέλα. Υαίξνκαη γηαηί είλαη ε πξψηε θνξά πνπ γίλεηαη κηα 

πξνζπάζεηα απφ πιεπξάο ηεο αληηπνιίηεπζεο κε γλψκνλα ηνλ ηζνζθειηζκφ εζφδσλ-

εμφδσλ αιιά ζα ήζεια λα είλαη ζε πην κεγάιν βάζνο. Λέηε γηα ην πξνζσπηθφ αιιά δελ 

ζθέθηεζηε φηη δελ έρνπκε ζρεδφλ θαζφινπ πξνζσπηθφ γηα ηελ θαζαξηφηεηα γηαηί έρνπλ 

βγεη φινη ζε ζχληαμε. Ζ κφλε δπλαηφηεηα πνπ καο δίλεη ην θξάηνο είλαη ε πξφζιεςε 

πξνζσπηθνχ νξηζκέλνπ ρξφλνπ κέρξη 8 κήλεο θαζψο θαη ην πξφγξακκα θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο. Σα ζπγθεθξηκέλα ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά πνπ ζεκαίλεη πσο ν Γήκνο φηη έμνδα 

θάλεη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο , είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα εηζπξάμεη. Ζ 

αληηπνιίηεπζε κε ηελ πξφηαζή ηεο πξνζπάζεζε λα ηζνζθειίζεη έζνδα θαη έμνδα κε 

θάπνηνπο ηξφπνπο πνπ είλαη σζηφζν κε εθαξκφζηκνη. Ο θ. Γεληθφο ζαο αλέιπζε ηηο 

δαπάλεο πξνζσπηθνχ θαη ηελ αλαγθαηφηεηά ηνπο. Λέηε φηη ν θφζκνο αδπλαηεί λα 

πιεξψζεη θαη πξάγκαηη απηφ είλαη αιήζεηα θαη γη’ απηφ πξνυπνινγίδνπκε -10% ζ’ απηά 

πνπ πξφθεηηαη λα εηζπξάμνπκε. Σαπηφρξνλα έρνπκε αχμεζε 40% ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο (ξεχκα-πεηξέιαην) πνπ αληηζηνηρεί ζε κεγάιε επηβάξπλζε ησλ εμφδσλ ηεο 

ππεξεζίαο. Καλέλαο δελ αλαξσηηέηαη φκσο πσο ζα θαιπθζεί απηφ ην θφζηνο. Ζ δηθή καο 

πξφηαζε πεξηιακβάλεη νξηδφληηα κείσζε 20% ζε φινπο ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ 

δέρζεθαλ θαη ην κεγαιχηεξν πιήγκα θαη ζ’ απηνχο επηιέγνπκε λα κνηξάζνπκε ηα 

δηαζέζηκά καο. Ζ αληηπνιίηεπζε πξνο ηηκήλ ηεο ζπκθσλεί κε ηε κείσζε απηή . φζνλ 

αθνξά ηελ απαιιαγή απφ ηα ηέιε ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ 2018 , έρνπκε ήδε  δψζεη ζε 

φιεο ηηο ζρεηηθέο θαηεγνξίεο ελψ πεξεηαίξσ κείσζε ζα εμεηαζηεί. Όζνλ αθνξά απηφ πνπ 

εηπψζεθε γηα ηα πξφζζεηα ηεηξαγσληθά κέηξα πνπ δειψζεθαλ απφ ηηο ηξνπνπνηεηηθέο 

δειψζεηο είπε φηη ε δηαδηθαζία ησλ δειψζεσλ δελ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο ζα θαλνχλ ηνπ ρξφλνπ. Σν ζέκα καο βαζάληζε πάξα πνιχ 

θαη εμαληιήζακε φια ηα πεξηζψξηα καο πξάγκα πνπ γλσξίδνπλ νη δεκνηηθνί ζχκβνπινη 

ηεο ζπκπνιίηεπζεο. Όζνλ αθνξά ηελ ελίζρπζε ησλ εζφδσλ ηεο ππεξεζίαο απφ άιιν 

ΚΑΔ απηφ αθνξά κφλν ηελ θάιπςε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αλείζπξαθησλ πνπ ππνινγίζηεθε 

ζε 10%. Όζνλ αθνξά ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ πνπ εηπψζεθε ππελζχκηζε φηη 

ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην θφζηνο ζα 

κεηαθπιήζεη ζηνπο δεκφηεο θαη δηεξσηήζεθε αλ κπνξνχλ νη δεκφηεο λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν. Κιείλνληαο είπε φηη απνδεδεηγκέλα νη δεκφηεο καο πιεξψλνπλ ηα πην 

ρακειά ηέιε θαη ζηηο νηθίεο θαη ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο 

δήκνπο. Δπίζεο επηζήκαλε φηη νη 200.000 € πνπ πξνυπνινγίζηεθαλ ζην ζθέινο ησλ 

εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ πξφζιεςε 2 Οδεγψλ, 2 Ζιεθηξνιφγσλ θαη 13 Δξγαηψλ 

ΑΔΑ: 6ΗΝΚΩ1Υ-Γ7Φ
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ήδε έρνπλ δξνκνινγεζεί θαη πέξαζαλ απφ ΑΔΠ. Ζ καηαίσζή ηνπο ζχκθσλα κε ηελ 

πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο ζεκαίλεη φηη ε ππεξεζία δελ ζα κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη. Σν 

επηβεβαηψλεη θαη ε Γηεπζχληξηα ζην έγγξαθφ ηεο πνπ αλαθέξεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο 

πηζηψζεηο έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022.  

Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ αθνχ έιαβε ην ιφγν απφ ηνλ θ. Πξφεδξν είπε φηη ν 

Γήκνο εξξψλ έθαλε νξηδφληηα κείσζε ησλ δεκνηηθψλ θαηά 30% γηα φινπο ηνπο δεκφηεο 

ηνπο. Δπίζεο γηα ην δηάζηεκα απφ 1-1-2021 κέρξη 31-5-2021 ςήθηζε ηελ πιήξε 

απαιιαγή ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηνπο επαγγεικαηίεο. 

ε κείσζε πξέπεη λα γίλεη απφ θέηνο γηαηί ηψξα είλαη πην επάισηε ε θνηλσλία θαη 

επαλέιαβε ηελ πξφηαζε ηεο δεηψληαο απφ ηνλ θ. Πξφεδξν λα ηεζεί ζε ςεθνθνξία. Ζ 

δηθή καο δεκνηηθή αξρή πξνηείλεη κεδέλ κείσζε γηα ηηο νηθίεο. 

Αθνχ νινθιεξψζεθε ην ζέκα ν Πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ 

πξφηαζε ηεο δεκνηηθήο αξρήο θαη ζρεηηθά κε ηελ πξφηαζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. 

 

Σο Δημοτικό ςμβούλιο 

Αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο  θαη έιαβε ππφςε : 

 Σε κε αξηζκ. 181/2021 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

 Σν άξζξν 185 ηνπ λ. 4555/2018 , κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 Σελ ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ θαηαηέζεθε απφ ηνπο  επηθεθαιήο ησλ 3 παξαηάμεσλ ηνπ 
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ηνλ αλεμάξηεην ζχκβνπιν θ. Γεσξγηάδε Άλζηκν 

 Σελ απφ 3-1-2022 εηζήγεζε ηεο Πξ/λεο Οηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ 
 

 Με ψήφοςρ   (13)  ςπέπ (μεταξύ των οποίων και η ψήφορ τος Πποέδπος)  και 

δεκατπείρ  (13) ψήφοςρ  κατά 

 ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Οξίδεη φπσο ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην 2022 , σο 
αθνινχζσο:  

ΕΘΔΘΚΟΘ ΤΝΣΕΛΕΣΕ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

1 ΟΙΚΙΕ 

  ΤΙΜΗ 

ΟΙΚΙΕ 1,39  

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΟΚΙΩΝ 0,89 

ΠΤΛΩΣΕ που άλλαξαν χρήςη 0,89 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΟΙ ΧΩΡΟΙ 0,89 

ΧΩΡΟΙ ΔΩΜΑΣΙΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ  1,39  

    

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

2 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 

  ΤΙΜΗ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ 0,30  

ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΑ 0,30  

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΙΔΡΤΜΑΣΑ           0,30 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΤΣΩΝ            0,20 
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ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

3 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΑ 

  ΤΙΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ 2,20 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕ 0,80  

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΑ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΤ 
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 2,20  

ΓΡΑΦΕΙΑ 2,20 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 1,30 

ΓΕΩΡΓΟΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΑ  0,50  

ΓΕΩΡΓΟΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ 0,25 

ΕΜΠΟΡΙΚΕ ΑΠΟΘΗΚΕ ωσ κύρια χρηςη 1,80  

ΑΠΟΘΗΚΕ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ 1,30  

ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 2,20  

ΑΠΟΘΗΚΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ-ΒΙΟΣΕΧΝΙΩΝ 0,60  

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

4 
ΜΗ 

ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

  ΤΙΜΗ 

ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ  0,80 

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ 0,30 

ΓΕΩΡΓΟΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΚΩΝ  0,40 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ  0,80 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ  0,60 

    

 

 
 
χκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ λ. 3463/2006 ζε πεξίπησζε 

ηζνςεθίαο επηθξαηεί ε ςήθνο ηνπ Πξνέδξνπ. 
 
Ο θ. Παλαγησηίδεο Ησζήθ θαηά ηελ έλαξμε ηεο ςεθνθνξίαο παξαθάιεζε ηνλ θ. 

Πξφεδξν λα απαληήζεη ζην ηειέθσλν γηαηί ηνλ θαινχζε ν θ. Γεκφπνπινο πνπ ήζειε λα 
ςεθίζεη. Απαληψληαο ν θ. Πξφεδξνο είπε φηη ν θ. Γεκφπνπινο δελ ζα ςεθίζεη γηαηί δελ 
είλαη ζπλδεδεκέλνο ζην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο. Δίπε φηη ζπκβνπιεχηεθε ζήκεξα ηνπο 
δχν λνκηθνχο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ είπαλ φηη δελ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ςεθνθνξία 
θάπνηνο πνπ δελ έρεη ζπλδεζεί ζην πάλει. Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο ηνπ είπε φηη θάηη ηέηνην 
ζπλέβε ζην παξειζφλ θαη ππάξρεη δεδηθαζκέλν.  

 
Μεηνςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί χκβνπινη : 1) Λνχγγνο Εήζεο 2)Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα 3) 
Παλαγησηίδεο Ησζήθ 4) Ησαλλίδνπ Μαξία 5) Μνπκηδίδεο Υαξάιακπνο 6) Λαδαξίδεο 
Θενιφγνο 7) Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 8) Κνζκίδεο Παλαγηψηεο 9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 
10) παλίδεο Δπζχκηνο 11) Γήκνπ Ησάλλεο 12) Φξαγθαιήο Γεκήηξηνο 13) Ραβαλίδεο 
Υξήζηνο  νη νπνίνη ςήθηζαλ ηελ πξφηαζε ησλ αξρεγψλ ησλ ηξηψλ παξαηάμεσλ ηεο 
αληηπνιίηεπζεο θαη ηνπ αλεμάξηεηνπ ζπκβνχινπ θ. Γεσξγηάδε Άλζηκνπ γηα κείσζε ησλ 
ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαηά 34,5% ζηηο νηθίεο θαη γηα ηελ πιήξε 
απαιιαγή ησλ εππαζψλ νκάδσλ πέξαλ ηεο κείσζεο ηνπ 20% γηα ηνπο επαγγεικαηηθνχο 
ρψξνπο πνπ εγθξίζεθε. 
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Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 1/2022 .  
Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 
 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 

                Σ..Τ 
     ΜΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΚΤΡΙΑΚΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Τ 

 

Τπογραθές 25 

ΔΗΜΑΡΥΟ 

ΔΟΜΟΤΥΣΙΔΗ ΦΩΣΙΟ 

 

Σ.Τ 

 

 
ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ  
 
 
 

ΜΑΤΡΟΦΡΤΓΖ ΚΤΡΗΑΚΟ 
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