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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το πρακτικό 20/2016  της  τακτικής  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατών 

 

Αριθμός Απόφασης  

    220 /2016 

                            ΘΕΜΑ: 
Επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους καθαριότητας και Φωτισμού και 

τον καθορισμό του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2017. 

 

 
 

 

   

    Στους  Φιλιάτες και στο  Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 28η    του μηνός Νοεμβρίου      

του έτους 2016 ημέρα  της εβδομάδας  Δευτέρα    και ώρα 18 :00 , συνήλθε σε συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Φιλιατών  μετά   από την  με Αρ.10327/19-11- 2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου  

και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε ένα ξεχωριστά από τα μέλη του ,ως και στον κ. Δήμαρχο , 

σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).  

     Σε σύνολο είκοσι ένα (21) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τα  δέκα εφτά  (17 ) μέλη και 

ονομαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1. Γκίζας Χρήστος (Πρόεδρος Δ.Σ) 

 2. Γκίκας θωμάς 13. Μηνάς παππάς 

3. Κόρος Ιωάννης  14.Φερεντίνος Σπυρίδων 

4. Κατσάρης Πέτρος 15. Κολιομίχος Σπυρίδων 

5. Τόλης Χριστόφορος (αποχώρησε μετά το 

1ο θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης) 

16. Μπεράτης Γεώργιος 

6. Μποροδήμος Κωνσταντίνος 17. Στεργίου Παναγιώτης ( Αντιπρόεδρος 

),Αποχώρησε μετά το 4ο θέμα 

7. Παππά – Μάλλιου Ουρανία  

8. Ζιάκας Γρηγόριος ( Γραμματέας)  

9. Καψάλης Δημήτριος  

10. Μποροδήμος Ιωάννης    

11. Μπέλλος Παύλος  

http://www.filiates.gov.gr/
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12. Κατσαρός Ηλίας( αποχώρησε μετά το 9ο 

θέμα) 

 

 

 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ( δεν προσήλθαν  αν και προσκλήθηκαν  νόμιμα) 

1. Βασιλείου Βασίλειος 

2. Βλάχος Παρασκευάς 

3. Μπότος Σπυρίδων 

4. Λένης Φίλιππος 

  Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι Εκπρόσωποι των Τοπικών 

Κοινοτήτων Δήμου Φιλιατών καθώς και της Δ.Κ. Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι παρακάτω: Δ.Κ. Φιλιατών, 

Τ.Κ. Αχλαδέας, Αγίων Πάντων, Βαβουρίου, Γολάς, Κρυονερίου, Λίστας, Παλαιοχωρίου, Κεραμίτσας, 

Κεφαλοχωρίου, Τρικορύφου, Πλαισίου, Πλατάνου, Ραγίου, Φανερωμένης, και Φοινικίου. 

    

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Σπυρίδων.  

Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Διοικητική Υπάλληλος του Δήμου Φιλιατών,κα 

Λώλη Άννα- Μαρία . 

Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου και εισήλθε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

     

 

   Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  << την επιβολή Ανταποδοτικού Τέλους 

καθαριότητας και Φωτισμού και τον καθορισμό του ύψους συντελεστή αυτού για το έτος 2017. 

>>έδωσε το λόγο στην Α/δήμαρχο κα Παππά Ουρανία,   εισηγούμενη το θέμα εξέθεσε ότι τα 

ακόλουθα :   

 Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του 

άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος 

αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση 

των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης 

από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού 

χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και 

είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως 

τροποποιήθηκαν με το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  

 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόμενα τέλη καθαριότητας και 

αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού υπέρ των δήμων και κοινοτήτων, καθορίζονται για 

κάθε στεγασμένο ή μη χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος προς φωτισμό παρά 
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της ΔΕΗ και εξευρίσκεται δια πολλαπλασιασμού των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του 

χώρου τούτου, επί συντελεστή οριζόμενο σε ακέραιες μονάδες δραχμών»  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 

(Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 

3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η 

ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων 

περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, 

ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται 

η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να 

είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 

ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.  

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, 

κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, 

συντελεστής ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα 

ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 

του ν. 25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των 

συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι 

ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των 

σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ αριθμ. 605/03-01-2007 

εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 01/01/2011, 

ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία 

αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς 

των υπό των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού 

ή τροποποιήσεως των συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος 

υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό 

λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, 

υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το δικαίωμα παρείχοντο από της 

ενάρξεως του έτους». 

 

Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου δύναται να ορίζεται διαφορετικός 

συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόμενων υπηρεσιών καθαριότητος 

και μέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες: 
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- δύο (2) για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση 

φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, στα οποία δεν 

περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές  

- και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως.  

Η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, ανεξαρτήτως 

αριθμού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν μπορεί να ορισθεί πέραν του πενταπλασίου. 

(άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95)  

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου καθοριζόμενος 

συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισμού, κατά τετραγωνικό μέτρο, δεν δύναται να 

υπολογισθεί σε ακέραιες μονάδες δραχμών για τον υπολογισμό του τέλους αυτού επί 

συντελεστή επί της ακεραίας μονάδας το εμβαδόν προσδιορίζεται πλασματικό κατά τις διατάξεις 

του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75) 

 

Για στεγασμένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.μ - με εμβαδόν άνω των χιλίων 

(1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δύναται να ορισθεί μειωμένο 

εμβαδόν από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου από την υπηρεσία καθαριότητος 

χώρου.  

Για στεγασμένους χώρους άνω με εμβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ο 

συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν 

(60%) του ορισθέντος για στεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τ.μ.  

 

Για μη στεγασμένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ δε δύναται να ορισθεί 

συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια 

(1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του 

Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)  

 

Σύμφωνα με την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν 

χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του 

και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή 

δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά.  

 

Σύμφωνα με τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, 

κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή 

τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι 

λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. 

Σχετικά με το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 

με απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  προηγούμενη 

υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
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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 περί επιβολής τελών, δικαιωμάτων και εισφορών απαιτείται μετά την 

1/1/2011 η προηγούμενη εισήγηση της οικονομικής επιτροπής.  

 

Σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου μας  τα Έξοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας 

Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 , θα ανέλθουν σε 786.215,84 €. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η οικονομική επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την 

ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας, εισηγείται τις εξής τιμές:  

 

Εισηγείται  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, αυτού ανά κατηγορία 

υπόχρεων, με σκοπό την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και 

φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 

παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

Η  απόφαση , αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισμός των νέων 

συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2017 και σε συνάρτηση με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. 

 Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών 

τελών θα πρέπει τα τέλη να : 

1.καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να μην 
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα 
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 

2.μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της 
αρχής της ανταποδοτικότητας, 

1. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και 
όχι άλλες δαπάνες του δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Φιλιατών : 

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2016 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2016, το ύψος του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, βάσει των αντίστοιχων 
καταστάσεων εκκαθάρισης της Δ.Ε.Η., ανήλθε στο ύψος των 267.617,61 €  το οποίο 
αφορά εισπράξεις από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 
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ηλεκτροφωτισμού για την περίοδο Νοεμβρίου 2015 έως και Αυγούστου 2016. Προσοχή 
: Το ανωτέρω ποσό (που αφορά το πραγματικό ύψος του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους) δεν αποτυπώνεται στα βιβλία του δημοσίου λογιστικού καθώς δεν έχουν 
πραγματοποιηθεί μέχρι και την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας όλες οι 
απαραίτητες λογιστικές τακτοποιήσεις.  

Αναλυτικά : 

Μήνας Δ.Τ. 

Νοέμβριος 2015        27.565,53 €  

Δεκέμβριος 2015        26.844,78 €  

Ιανουάριος 2016        23.472,79 €  

Φεβρουάριος 2016        26.195,94 €  

Μάρτιος 2016        27.882,00 €  

Απρίλιος 2016        24.022,62 €  

Μάιος 2016        27.510,48 €  

Ιούνιος 2016        27.875,96 €  

Ιούλιος 2016        27.182,63 €  

Αύγουστος 2016        29.064,88 €  

ΣΥΝΟΛΟ :      267.617,61 €  

 

2. Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 

συνολικού ύψους 50.913,19 €, αναλογικά με το ύψος του τέλους για την περίδο 

Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2015. 

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την 

υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 318.530,80 €. 

 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των 

δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

 

1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2016 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 

392.298,42 €. 

2. Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 62.635,84 €.  
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2.  Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2016 το σύνολο των 

πραγματοποιηθέντων αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 

454.934,26 € εκ των οποίων ποσά ύψους 11.961,10 € θα καλυφθούν από την 

Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.).  

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Φιλιατών, για το οικονομικό έτος 

2017, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 318.530,80 €, θα υπολείπονται του 

συνόλου των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 442.973,16 €, κατά 

124.442,36 €.   

 

 

II. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2017 

 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2016 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον 

ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της 

υπηρεσίας καθαριότητας : 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό 

20-6011.001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού καθαριότητας 46.656,00 € 

20-6021.001 Αποδοχές προσωπικού Αορίστου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας 14.817,00 € 

20-6041.001 Αποδοχές προσωπικού Ορισμένου Χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας 54.000,00 € 

20-6041.002 Αποδοχές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας καθαριότητας  12.360,00 € 

20-6051.001 ΤΥΔΚΥ 373,20 € 

20-6051.002 ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ (+1993) 1.579,08 € 

20-6051.003 ΒΑΕ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 497,52 € 

20-6051.004 Ε.Ο.Π.Υ.Υ./Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. 5.458,68 € 

20-6052.001 ΙΚΑ Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 4.568,04 € 

20-6054. Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20.583,84 € 

20-6063.001 Είδη ατομικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού  2.551,00 € 

20-6063.002 Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού  3.024,00 € 

20-6063.005 Προμήθεια γάλακτος προσωπικού ορισμένου χρόνου  3.045,60 € 

20-6211.001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων  χώρων 

168.655,34 € 

20-6252.001 Ασφάλιστρα μηχανημάτων 2.700,00 € 
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Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 

786.215,84 €, εκ των οποίων οι 25.000,00 € που αφορούν τους Κ.Α.Ε. 7131.001 και 7132.001 

θα καλυφθούν από την Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Σ.Α.Τ.Α.). 

 

3. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2017. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 

4 του άρθρου 1 του Νόμου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα Δημοτικά Συμβούλια 

για τον υπολογισμό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού να 

καθορίζουν μέχρι επτά (7) κατηγορίες και για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, 

ανάλογα με το κόστος παροχής της παρεχόμενης από το Δήμο υπηρεσίας καθαριότητας,  

Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασμένους χώρους που 

χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών 

ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) 

στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λ.π.. με τον 

περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 

20-6262.001 Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Φιλιατών  24.600,00 € 

20-6262.002 Επισκευή και Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ. Ε.Σαγιάδας  10.000,00 € 

20-6263.001 Συντήρηση & επισκευή οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου  10.000,00 € 

20-6263.002 Πλύσιμο-Γρασάρισμα οχημάτων (απορριμματοφόρων) του Δήμου  4.000,00 € 

20-6265.001 Συντήρηση & Επισκευή Κάδων Απορριμμάτων 1.000,00 € 

20-6322.001 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων 3.000,00 € 

20-6323.001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας(ΚΤΕΟ) 1.600,00 € 

20-6641.002 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση οχημάτων του Δήμου 
2017 

45.000,00 € 

20-6641.003 Προμήθεια καυσίμων - συνεχιζόμενη απο το 2016 15.000,00 € 

20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Φιλιατών 10.000,00 € 

20-6662.002 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε.Σαγιάδας 10.000,00 € 

20-6671.001 Ανταλλακτικά οχημάτων- απορριμματοφόρων του Δήμου  10.000,00 € 

20-6671.002 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων-απορριμματοφόρων του Δήμου  8.000,00 € 

20-7131.001 Προμήθεια κάδων (ΣΑΤΑ) 5.000,00 € 

20-7132.001. Προμήθεια ενός γερανοφόρου (ΣΑΤΑ) 20.000,00 € 

20-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 43.537,42 € 

20-8117.001 Λοιπά έξοδα 224.609,12 € 

Σύνολα : 786.215,84 € 
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κατηγορίας, δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου της μικρότερης. 

Σύμφωνα με την πρόβλεψη δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έτους 2017 το ύψος 

των δαπανών που αναμένεται να καλυφθεί από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας 

θα ανέλθει στο ποσό των 786.215,84 €. Επιπλέον, το 2016 αναμένετε να δημιουργηθεί 

έλλειμα ανάμεσα στις εισπράξεις από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού και στις δαπάνες που καλύπτουν τις ανάγκες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού ύψους 124.442,36 €. Κατά συνέπεια τα έσοδα από το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος θα πρέπει να ανέλθουν στο ποσό των 885.658,20 €. 

Για να καλυφθεί το ανωτέρω ποσό και σύμφωνα με τα τ.μ. των ακινήτων του Δήμου 

μας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναπροσαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών ως 

ακολούθως : 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Οικιακή χρήση Γενική χρήση 
Αναμενόμενα 

Έσοδα Αρ. 
Παροχών 

Συντελεστής Τ.Μ. 
Αρ. 

Παροχών 
Συντελεστής Τ.Μ. 

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 100 2,00 € 4.357,00 23 2,30 € 420,00 9.680,00 € 

ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

118 2,00 € 5.835,00 27 2,30 € 480,00 12.774,00 € 

ΑΕΤΟΣ 71 2,00 € 7.330,00 37 2,30 € 1.382,00 17.838,60 € 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 78 2,00 € 3.748,00 18 2,30 € 357,00 8.317,10 € 

ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ 8 2,00 € 377,00 4 2,30 € 85,00 949,50 € 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ 232 2,00 € 20.836,00 135 2,30 € 2.853,00 48.233,90 € 

ΑΧΛΑΔΕΑ 44 2,00 € 3.631,00 12 2,30 € 125,00 7.549,50 € 

ΒΑΒΟΥΡΙ 55 2,00 € 4.202,00 9 2,30 € 129,00 8.700,70 € 

ΒΡΥΣΕΛΛΑ 153 2,00 € 11.469,00 57 2,30 € 1.861,00 27.218,30 € 

ΓΑΡΔΙΚΙ 45 2,00 € 2.359,00 16 2,30 € 189,00 5.152,70 € 

ΓΙΡΟΜΕΡΙ 84 2,00 € 4.434,00 15 2,30 € 269,00 9.486,70 € 

ΓΟΛΑ 69 2,00 € 4.848,00 20 2,30 € 330,00 10.455,00 € 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 75 2,00 € 4.847,00 8 2,30 € 573,00 11.011,90 € 

ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟ 85 2,00 € 3.403,00 21 2,30 € 319,00 7.539,70 € 

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 174 2,00 € 12.046,00 29 2,30 € 1.150,00 26.737,00 € 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 73 2,00 € 2.999,00 26 2,30 € 281,00 6.644,30 € 

ΚΕΣΤΡΙΝΗ 108 2,00 € 10.839,00 142 2,30 € 1.958,00 26.181,40 € 

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 57 2,00 € 3.201,00 14 2,30 € 244,00 6.963,20 € 

ΚΟΚΚΙΝΙΑ 107 2,00 € 6.289,00 22 2,30 € 689,00 14.162,70 € 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ 76 2,00 € 5.007,00 17 2,30 € 509,00 11.184,70 € 

ΚΟΥΡΕΜΑΔΙ 19 2,00 € 1.059,00 10 2,30 € 265,00 2.727,50 € 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 25 2,00 € 1.174,00 11 2,30 € 341,00 3.132,30 € 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 106 2,00 € 7.974,00 29 2,30 € 909,00 18.038,70 € 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 179 2,00 € 11.532,00 32 2,30 € 431,00 24.055,30 € 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι από την σύσταση του ενιαίου 

Καλλικρατικού Δήμου Φιλιατών δεν έχει πραγματοποιηθεί αύξηση δημοτικών τελών, παρά το 

γεγονός ότι έχουν συντελεστεί γεγονότα που επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων συντελεστών.   

 

4. Απαλλασσόμενες κατηγορίες 

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

του Ν.3345/16-06-2005, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος 

καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση 

του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 

βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία 

ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή 

δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο.  

ΛΙΑΣ 120 2,00 € 6.464,00 14 2,30 € 757,00 14.669,10 € 

ΛΙΣΤΑ 108 2,00 € 5.516,00 19 2,30 € 195,00 11.480,50 € 

ΜΑΛΟΥΝΙ 87 2,00 € 6.141,00 20 2,30 € 279,00 12.923,70 € 

ΜΗΛΕΑ 34 2,00 € 1.707,00 9 2,30 € 589,00 4.768,70 € 

ΞΕΧΩΡΟ 77 2,00 € 3.973,00 31 2,30 € 485,00 9.061,50 € 

ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ 50 2,00 € 4.091,00 18 2,30 € 190,00 8.619,00 € 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 126 2,00 € 8.522,00 33 2,30 € 1.303,00 20.040,90 € 

ΠΑΛΑΜΠΑ 23 2,00 € 1.085,00 6 2,30 € 36,00 2.252,80 € 

ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ 53 2,00 € 4.780,00 22 2,30 € 164,00 9.937,20 € 

ΠΛΑΙΣΙΟ 124 2,00 € 5.967,00 37 2,30 € 996,00 14.224,80 € 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 19 2,00 € 915,00 8 2,30 € 50,00 1.945,00 € 

ΡΑΒΕΝΗ 143 2,00 € 10.927,00 19 2,30 € 545,00 23.107,50 € 

ΡΑΓΙΟ 59 2,00 € 4.290,00 111 2,30 € 1.420,00 11.846,00 € 

ΡΙΖΟ 74 2,00 € 3.571,00 19 2,30 € 158,00 7.505,40 € 

ΣΑΓΙΑΔΑ 285 2,00 € 23.866,00 192 2,30 € 7.415,00 64.786,50 € 

ΣΙΔΕΡΗ 167 2,00 € 11.187,00 36 2,30 € 837,00 24.299,10 € 

ΣΜΕΡΤΟΣ 109 2,00 € 8.014,00 41 2,30 € 278,00 16.667,40 € 

ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ 91 2,00 € 6.983,00 32 2,30 € 510,00 15.139,00 € 

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ 102 2,00 € 5.781,00 19 2,30 € 190,00 11.999,00 € 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 20 2,00 € 1.401,00 9 2,30 € 194,00 3.248,20 € 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 1279 2,00 € 100.983,00 334 2,50 € 20.925,00 254.278,50 € 

ΦΟΙΝΙΚΙ 75 2,00 € 4.524,00 23 2,30 € 529,00 10.264,70 € 

ΧΑΡΑΥΓΗ 86 2,00 € 3.803,00 9 2,30 € 110,00 7.859,00 € 

Σύνολα : 5452 
 

378.287,00 1795 
 

54.304,00 885.658,20 € 
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Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει αναλυτικά τα τέλη που θα επιβληθούν και το 

συντελεστή που θα ισχύει. 

Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν 

σχετικά. 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο και έλαβε υπόψη του: 

1) το άρθρο 25 παρ.12 του Ν.1828/89 

2) το Ν.25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3) το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011 

4) το εγγ ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 

5) τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 

1080/80 (ΦΕΚ Α 246), 

6) την  υπ’ αριθ. 246/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την 

επιβολή των τελών προς το δημοτικό συμβούλιο  

7) τα οικονομικά στοιχεία   

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α. Την αναπροσαρμογή  των υφιστάμενων  συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού 

που θα ισχύουν για το έτος 2017  ως ακολούθως : 

ΤΟΠΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 

Οικιακή χρήση Γενική χρήση 
Αναμενόμενα 

Έσοδα Αρ. 
Παροχών 

Συντελεστής Τ.Μ. 
Αρ. 

Παροχών 
Συντελεστής Τ.Μ. 

ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ 100 2,00 € 4.357,00 23 2,30 € 420,00 9.680,00 € 

ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

118 2,00 € 5.835,00 27 2,30 € 480,00 12.774,00 € 

ΑΕΤΟΣ 71 2,00 € 7.330,00 37 2,30 € 1.382,00 17.838,60 € 

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 78 2,00 € 3.748,00 18 2,30 € 357,00 8.317,10 € 

ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ 8 2,00 € 377,00 4 2,30 € 85,00 949,50 € 

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙ 232 2,00 € 20.836,00 135 2,30 € 2.853,00 48.233,90 € 

ΑΧΛΑΔΕΑ 44 2,00 € 3.631,00 12 2,30 € 125,00 7.549,50 € 

ΒΑΒΟΥΡΙ 55 2,00 € 4.202,00 9 2,30 € 129,00 8.700,70 € 

ΒΡΥΣΕΛΛΑ 153 2,00 € 11.469,00 57 2,30 € 1.861,00 27.218,30 € 

ΓΑΡΔΙΚΙ 45 2,00 € 2.359,00 16 2,30 € 189,00 5.152,70 € 

ΓΙΡΟΜΕΡΙ 84 2,00 € 4.434,00 15 2,30 € 269,00 9.486,70 € 

ΓΟΛΑ 69 2,00 € 4.848,00 20 2,30 € 330,00 10.455,00 € 
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Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι από την σύσταση του ενιαίου 

Καλλικρατικού Δήμου Φιλιατών δεν έχει πραγματοποιηθεί αύξηση δημοτικών τελών, παρά το 

γεγονός ότι έχουν συντελεστεί γεγονότα που επιβάλλουν την αναπροσαρμογή των 

υφιστάμενων συντελεστών.   

 

 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 75 2,00 € 4.847,00 8 2,30 € 573,00 11.011,90 € 

ΚΑΤΩ ΞΕΧΩΡΟ 85 2,00 € 3.403,00 21 2,30 € 319,00 7.539,70 € 

ΚΕΡΑΜΙΤΣΑ 174 2,00 € 12.046,00 29 2,30 € 1.150,00 26.737,00 € 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ 73 2,00 € 2.999,00 26 2,30 € 281,00 6.644,30 € 

ΚΕΣΤΡΙΝΗ 108 2,00 € 10.839,00 142 2,30 € 1.958,00 26.181,40 € 

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ 57 2,00 € 3.201,00 14 2,30 € 244,00 6.963,20 € 

ΚΟΚΚΙΝΙΑ 107 2,00 € 6.289,00 22 2,30 € 689,00 14.162,70 € 

ΚΟΚΚΙΝΟΛΙΘΑΡΙ 76 2,00 € 5.007,00 17 2,30 € 509,00 11.184,70 € 

ΚΟΥΡΕΜΑΔΙ 19 2,00 € 1.059,00 10 2,30 € 265,00 2.727,50 € 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 25 2,00 € 1.174,00 11 2,30 € 341,00 3.132,30 € 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 106 2,00 € 7.974,00 29 2,30 € 909,00 18.038,70 € 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 179 2,00 € 11.532,00 32 2,30 € 431,00 24.055,30 € 

ΛΙΑΣ 120 2,00 € 6.464,00 14 2,30 € 757,00 14.669,10 € 

ΛΙΣΤΑ 108 2,00 € 5.516,00 19 2,30 € 195,00 11.480,50 € 

ΜΑΛΟΥΝΙ 87 2,00 € 6.141,00 20 2,30 € 279,00 12.923,70 € 

ΜΗΛΕΑ 34 2,00 € 1.707,00 9 2,30 € 589,00 4.768,70 € 

ΞΕΧΩΡΟ 77 2,00 € 3.973,00 31 2,30 € 485,00 9.061,50 € 

ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙ 50 2,00 € 4.091,00 18 2,30 € 190,00 8.619,00 € 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ 126 2,00 € 8.522,00 33 2,30 € 1.303,00 20.040,90 € 

ΠΑΛΑΜΠΑ 23 2,00 € 1.085,00 6 2,30 € 36,00 2.252,80 € 

ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ 53 2,00 € 4.780,00 22 2,30 € 164,00 9.937,20 € 

ΠΛΑΙΣΙΟ 124 2,00 € 5.967,00 37 2,30 € 996,00 14.224,80 € 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ 19 2,00 € 915,00 8 2,30 € 50,00 1.945,00 € 

ΡΑΒΕΝΗ 143 2,00 € 10.927,00 19 2,30 € 545,00 23.107,50 € 

ΡΑΓΙΟ 59 2,00 € 4.290,00 111 2,30 € 1.420,00 11.846,00 € 

ΡΙΖΟ 74 2,00 € 3.571,00 19 2,30 € 158,00 7.505,40 € 

ΣΑΓΙΑΔΑ 285 2,00 € 23.866,00 192 2,30 € 7.415,00 64.786,50 € 

ΣΙΔΕΡΗ 167 2,00 € 11.187,00 36 2,30 € 837,00 24.299,10 € 

ΣΜΕΡΤΟΣ 109 2,00 € 8.014,00 41 2,30 € 278,00 16.667,40 € 

ΤΡΙΚΟΡΥΦΟ 91 2,00 € 6.983,00 32 2,30 € 510,00 15.139,00 € 

ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ 102 2,00 € 5.781,00 19 2,30 € 190,00 11.999,00 € 

ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ 20 2,00 € 1.401,00 9 2,30 € 194,00 3.248,20 € 

ΦΙΛΙΑΤΕΣ 1279 2,00 € 100.983,00 334 2,50 € 20.925,00 254.278,50 € 

ΦΟΙΝΙΚΙ 75 2,00 € 4.524,00 23 2,30 € 529,00 10.264,70 € 

ΧΑΡΑΥΓΗ 86 2,00 € 3.803,00 9 2,30 € 110,00 7.859,00 € 

Σύνολα : 5452 
 

378.287,00 1795 
 

54.304,00 885.658,20 € 
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- Απαλλασσόμενες κατηγορίες 

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 

του Ν.3345/16-06-2005, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος 

καθαριότητας των ακινήτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση 

του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από 

βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά παραμένουν κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία 

ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή 

δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο 

τρόπο.  

 

 

 

Β. Η απόφαση να δημοσιευτεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του ΒΔ 24/9-

20.10.1958 . 

 

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της αντιπολίτευσης: κ.κ. Παππάς Μηνάς, Κολιομίχος 

Σπυρίδων, Φερεντίνος Σπυρίδων, Μπεράτης Γεώργιος και Στεργίου Παναγιώτης  δηλώνοντας ότι 

δεν μπορούμε να ψηφίζουμε αυξήσεις σ΄αυτές τις εποχές.  

 

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για κάθε παραπέρα ενέργεια.  

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν μέρος στη 

συνεδρίαση αυτή. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόμενους. 

   Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 220/2016 

 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                           TA MΕΛΗ                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                 (Υπογραφές) 

            

    Γκίζας Ν. Χρήστος  

 

Ακριβές αντίγραφο 

                                      Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

                                                        Γκίζας Ν. Χρήστος 
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