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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
==================== 

Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Πoλυγύρoυ 

 
 

 
    Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 6023/11-4-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

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

έξι µέλη :  

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Μπογδάνος Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε., 3. 

Πλιάκος Αστέριος, 4.  Σαράντη Μαρία, 5 Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 6. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη 

της Ο.Ε. 

ΑΠΟΝΤΕΣ: Θωµάς Καπλάνης, τακτικό µέλος Ο.Ε. 
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Αριθµός θέµατος: 6 Τακτοποίηση – Εναρµόνιση – Προσαρµογή τελών καθαριότητας 

- Φωτισµού στα πλαίσια του Ν. 3852/10 Αριθµός Απόφασης: 42 

 
     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε όπως 

παρακάτω τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

   Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε 
τα εξής :  

   Με τις διατάξεις του άρθρ. 25, παρ.12 του Ν. 1828/89 τα τέλη καθαριότητας & φωτισµού ενοποιήθηκαν 
σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών 
καθαριότητας και φωτισµού και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές 
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε απόφαση ∆.Σ. 

Οι συντελεστές που ισχύουν σήµερα ανά δηµοτική ενότητα είναι: 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Για στεγασµένους χώρους  

οικιακής χρήσης  

Για κάθε άλλο χώρο (Γενικής χρήσης

- Καταστήµατα κ.λ.π.) 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1,83€/τ.µ. 2,80€/τ.µ. 

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1,21€/τ.µ. 1,75/τ.µ. 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 1,61€/τ.µ. 2,18€/τ.µ., 0,86 & 1,09€/τ.µ. 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 1,11€/τ.µ. 1,39€/τ.µ. & 0,34/τ.µ. 

Το συνολικό εµβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται στο ∆ήµο Πολυγύρου (δηµοτικές ενότητες 
Πολυγύρου, Ορµύλιας, Ζερβοχωρίων & Ανθεµούντα), βάσει στοιχείων ∆.Ε.Η., είναι 1.399.183 τ.µ., από 
τα οποία 1.033.856 τ.µ. στεγασµένοι χώροι που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες & 365.327 τ.µ. 
στεγασµένοι χώροι άλλης χρήσης καταστήµατα, γραφεία κ.λ.π.) 

Τα έσοδα & τα έξοδα τελών καθαριότητας & φωτισµού για το 2010 ανά δηµοτική ενότητα, σύµφωνα µε τα 
απολογιστικά στοιχεία του ∆ήµου, ήταν: 

 

 ΕΣΟ∆Α ΕΞΟ∆Α 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1.657.892,00 1.842.079,24€ 

ΟΡΜΥΛΙΑΣ 403.878,92 430.545,79 

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ 135.814,68 144.888,30 

ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ 259.570,54 320.925,10 

ΣΥΝΟΛΟ 2.457.156,14 2.738.438,43 
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Το έτος 2011 εκτός από τα παραπάνω έξοδα, προβλέπονται επί πλέον 300.000€ για έκτακτο προσωπικό, 
400.000€ για κάλυψη εξόδων ΧΥΤΑ καθώς & 100.000€ επί πλέον κόστος καυσίµων λόγω διπλασιασµού 
τιµών. ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ: 3.538.438€ περίπου. 

Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες λειτουργίας των 
υπηρεσιών καθαριότητας & φωτισµού, δηλ. τις αποδοχές του προσωπικού, την προµήθεια & συντήρηση 
των µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων, το αντίτιµο ηλεκτρ. ρεύµατος για ΦΟΠ και κάθε άλλη δαπάνη 
που έχει σχέση µε τη διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση των υπηρεσιών αυτών. 

Ο πρόεδρος  έδωσε το λόγο στον κ. Μπογδάνο Κωνσταντίνο, Αντιπρόεδρο της Ο.Ε. ο οποίος είπε ότι η 
αναπροσαρµογή των τελών θα είναι δυσβάσταχτη για τους συνδηµότες και ζητάµε την µηδενική αύξηση 
των τελών 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπ’ όψη τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 25 παρ.12 
τoυ Ν.1828/89, τoυ άρθρoυ 1 παρ.1 και 4 τoυ Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε µε τo άρθρο 1 τoυ Ν.429/76, 
το άρθρο 5 του Ν.1080/80, µε τηv παρ.4 τoυ άρθρoυ 7 τoυ Ν.2307/95,  του άρθρου 25 παρ.3 τoυ 
Ν.2539/97 και τoυ άρθρoυ 5 παρ.1 του Ν.3345/2005. τις παρ. 1-5 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, τις 
ιδιαιτερότητες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων και τα οικονοµικά στοιχεία των υπηρεσιών καθαριότητας και 
φωτισµού όπως ήταν διαµορφωµένα µέχρι 31/12/2010 στην κάθε µία χωριστά 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την εναρµόνιση -τακτοποίηση-προσαρµογή των τελών καθαριότητας και 
φωτισµού στα πλαίσια του Ν. 3852/10, αναλύοντας τους συντελεστές των δηµοτικών 
τελών για το έτος 2011 και εφεξής κατά ∆ηµοτική Ενότητα όπως  παρακάτω. 

  
    Οικιακής    
Χρήσης  

   Γενικής 
Χρήσης Για Αποθήκες 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ  2,20€/τ.µ. 3,20€/τ.µ 1,10€/τ.µ 
Ποσοστό Αύξησης  20,22% 14,29%   
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΟΡΜΥΛΙΑ  2,20€/τ.µ. 3,20€/τ.µ 1,10€/τ.µ 
 Ποσοστό Αύξησης  82,50% 82,86%   
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ  2,20€/τ.µ. 3,20€/τ.µ 1,10€/τ.µ 
 Ποσοστό Αύξησης  98,20% 130,00%   
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ  2,20€/τ.µ. 3,20€/τ.µ 1,10€/τ.µ 
 Ποσοστό Αύξησης  36,65% 46,79%   

 

Στον νέο ∆ήµο Πολυγύρου ο συντελεστής τελών καθαριότητας σε χώρους γενικής χρήσης δεν υπερβαίνει 

το 60% της τιµής του 3,20€/τ.µ πέραν των 6.000τ.µ.εµβαδού και διαµορφώνεται στα 1,92€/τ.µ. 

Επί της απόφασης µειοψήφισε ο κ. Κων/νος Μπογδάνος. 
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 42/2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                 Υπογραφή                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Πoλύγυρoς  18 Απριλίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
       
 
                                                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
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