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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 18ης/05.11.2018
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 10:30 συνήλθε σε τακτική δημόσια
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας, στο γραφείο Δημάρχου στην Ιουλίδα,
ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 4016/01.11.2018 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 5 μέλη :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ιωάννης Ευαγγέλου
2. Ελευθερία Στ. Μορφωνιού
3. Αντώνιος Παούρης
4. Ειρήνη Βελισσαροπούλου
5. Ελευθέριος Τζουβάρας

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Μαρία Ξυδοπούλου – Κορασίδη
2. Δημήτριος Καβαλιέρος

(αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παρίσταται και η δημοτική υπάλληλος κα Βασιλική Πετρή για την τήρηση των
πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 1ο : Έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Με την ΚΥΑ 34574 / 20-7-2018 ΦΕΚ Α’ 2942 τροποποιήθηκε η διαδικασία υπολογισμού
των οικονομικών αποτελεσμάτων και παρακολούθησης των προϋπολογισμών των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.
Με βάση τις αλλαγές που διαλαμβάνονται στην ανωτέρω ΚΥΑ και σύμφωνα με τις
οδηγίες που δίνονται στο υπ. αριθμ. 44485 / 6-8-2018 έγγραφο του ΥΠΕΣ και σε
συνέχεια της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του πίνακα στοχοθεσίας για το έτος 2018,
σας υποβάλλουμε την έκθεση εκτέλεσης του γ΄ τριμήνου 2018.
Η Οικονομική Επιτροπή, καλείται να εξετάσει τα οικονομικά αποτελέσματα του γ΄
τριμήνου, που παρουσιάζονται με την παρούσα, και να διαπιστώσει αν στον
προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν
θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης.
Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει υπερεκτίμηση εσόδων, τότε το Δημοτικό Συμβούλιο
προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του Π/Υ , με απόφασή του που λαμβάνεται
εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από
την Οικονομική Επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή
της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση
ελλειμματικός ο προϋπολογισμός.
Εάν η Επιτροπή δεν διαπιστώσει υπερεκτίμηση εγγεγραμμένων εσόδων, τότε το
Δημοτικό Συμβούλιο, καλείται να ελέγξει την έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής,
δυνάμενο να προβεί σε αναμόρφωσή του Π/Υ, το ίδιο, για τους λόγους που
αναφέρονται ανωτέρω.
Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου,
αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο Ν 3861/2010 (Πρόγραμμα διαύγεια), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί
διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία
Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν 3852/2010.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματοποιηθέντα έσοδα-έξοδα και τα οικονομικά
δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία του Δήμου μας, σας παραθέτουμε τα
αποτελέσματα επίτευξης των στόχων για το γ΄ τρίμηνο 2018.
Συγκεκριμένα διαβιβάζουμε προς την οικονομική επιτροπή τους κάτωθι
συνημμένους πίνακες, όπου εμφανίζονται τα έσοδα και οι δαπάνες με τα
προϋπολογισθέντα και τα απολογιστικά ποσά όπως έχουν διαμορφωθεί στο τέλος του
τρίτου τριμήνου :
1. Πίνακας 1 : Ταμιακός απολογιστικός πίνακας εσόδων - εξόδων γ΄ τριμήνου
του έτους 2018..
2. Πίνακας 2 : Πίνακας στόχων εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018.
Κατά συνέπεια των ανωτέρω, μετά από έλεγχο που έγινε από την υπηρεσία μας
στην πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 «για τον έλεγχο του βαθμού επίτευξης των
στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των αποκλίσεων λαμβάνονται
υπόψη οι εξής παράμετροι:
α) Η πορεία είσπραξης των εσόδων του Π/Υ σε σχέση με τους αντίστοιχους στόχους
εσόδων κατά την διάρκεια του έτους.»
Στην §5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται ότι οι στόχοι των υποομάδων «Ίδια έσοδα» και
«Έσοδα ΠΟΕ» ελέγχονται διακριτά εφαρμόζοντας την ίδια μεθοδολογία υπολογισμού
απόκλισης των εσόδων.
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του γ΄ τριμήνου.

Ομάδα ΚΑΕ
1. Επιχορηγήσεις
από Τακτικό
Προϋπολογισμό
2. Επιχορηγήσεις
από ΠΔΕ και ΕΕ

3α. Ίδια Έσοδα

3β. Ίδια Έσοδα
ΠΟΕ

4. Έσοδα Κ.Α.Ε.
32

5. Λοιπά Έσοδα

Ομαδοποιημένοι
Κωδικοί
Προϋπολογισμού
(06)+(1211)+(1214)+
(131)+ (1325)+
(1327) + (1215)
(1212)+ (1216)+
(1321) + (1322) +
(1328)- (8262)+
(1217) + (1323)+
(1324)
(01)+ (02)+ (03)+
(04) + (05)+ (07) +
(11)+ (14) + (15) +
(16) + (1213) +
(1219) + (1326)+
(1329)
(21) + (22) _Έσοδα
παρελθόντων
οικονομικών ετών
(Π.Ο.Ε.) που
βεβαιώνονται για
πρώτη φορά
(32)_Εισπρακτέα
υπόλοιπα - (85)
_Προβλέψεις μη
είσπραξης
εισπρακτέων
υπολοίπων
(41)_Εισπράξεις υπέρ
δημοσίου και τρίτων
(+) (42) _Επιστροφές
χρημάτων(+) (31)
_Εισπράξεις από
δάνεια

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

774.740,93

793.336,98

18.596,05

2,40%

33.696,00

35.749,20

2.053,20

6,09%

364.878,10

380.600,91

15.722,81

4,31%

205.105,10

267.622,51

62.517,41

30,48%

107.287,30

107.979,21

691,91

0,64%

272.549,45

289.237,99

16.688,54

6,12%
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Σύνολο Εσόδων
(Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων
και Διαθεσίμων
(Α1+6)

Ταμειακά διαθέσιμα
κατά την 31.12 2017

1.758.256,
88
1.644.017,
50

1.874.526,8 116.269,9
0
2
1.644.017,5
0

3.402.274,
38

3.518.544,3 116.269,9
0
2

6,61%

3,42%

Από τον παραπάνω πίνακα εκτέλεσης διαπιστώνουμε ότι στο σύνολο εσόδων
(Α1) εισπράχθηκαν 116.269,90€ περισσότερα από τον αντίστοιχο στόχο,
επομένως η απόκλιση είναι
θετική της τάξεως του 6,61%. Αν συμπεριλάβουμε στο σύνολο των εσόδων και
τα ταμειακά διαθέσιμα η απόκλιση, στο σύνολο του προϋπολογισμού,
διαμορφώνεται στο 3,42% παραμένοντας σε θετικό επίπεδο.
Ο επόμενος πίνακας αφορά στον διακριτό έλεγχο των υποομάδων των ιδίων
εσόδων, όπως αυτά ορίζονται στην ΚΥΑ 34574 και στο έγγραφο 44485 του
ΥΠΕΣ.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Ποσοστό
Στόχος
Απολογισμός
Απόκλιση
Απόκλισης
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
364.878,10
380.600,91
15.722,81
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ
205.105,10
267.622,51
62.517,41
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ
107.287,30
107.979,21
691,91
ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ + ΠΟΕ
677.270,50
756.202,63
78.932,13
11,65%
Διαπιστώνουμε ότι και η πορεία είσπραξης των ιδίων εσόδων κάλυψε τους
στόχους που είχαν τεθεί, δημιουργώντας θετική απόκλισης 11,65%.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΞΟΔΩΝ
Στο άρθρο 2 §1 της ΚΥΑ 34574 αναφέρεται ότι «για τον έλεγχο του βαθμού
επίτευξης των στόχων οικονομικού αποτελέσματος και τον εντοπισμό των
αποκλίσεων λαμβάνονται υπόψη οι εξής παράμετροι:
β) Η πορεία πραγματοποίησης των εξόδων του Π/Υ σε σχέση με τους
αντίστοιχους στόχους εξόδων κατά τη διάρκεια του έτους.»
Παραθέτουμε τους αντίστοιχους πίνακες όπου αναγράφονται οι στόχοι και ο
απολογισμός του γ΄ τριμήνου.
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Ομάδα ΚΑΕ

1. Κόστος
προσωπικού
2. Λοιπά έξοδα
χρήσης
3. Δαπάνες για
επενδύσεις

4. Πληρωμές
ΠΟΕ

5. Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων
Σύνολο Εξόδων
(Β1)

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(60)_Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού(+)
(8111) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού
(ΠΟΕ)
(6)_Έξοδα Χρήσης(-)
(60) _Αμοιβές και
έξοδα προσωπικού

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

Ποσοστό
Απόκλισης

521.118,36

500.983,89

-20.134,47

-3,86%

991.951,79

814.219,21

-177.732,58

-17,92%

427.666,47

235.013,57

-192.652,90

-45,05%

92.745,89

85.069,25

-7.676,64

-8,28%

223.439,76

211.934,57

-11.505,19

-5,15%

2.256.922,27

1.847.220,49

-409.701,78

-18,15%

(+) (7) _Επενδύσεις
(81)_Πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)(-) (8111)
_Αμοιβές και έξοδα
προσωπικού(+) (83)
_Επιχορηγούμενες
πληρωμές
υποχρεώσεων
(Π.Ο.Ε.)
(82)_α) Αποδόσεις
εσόδων υπέρ
Δημοσίου και
τρίτων(-) (8262)
_Επιστροφή χρημάτων
λόγω ανάκλησης
κατανομής
χρηματοδότησης ΠΔΕ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, πλέον, υπολογίζεται
σωρευτικά η απόκλιση των συνολικών πραγματοποιημένων πληρωμών σε
σχέση με τους αντίστοιχους στόχους πληρωμών. (Απολογισμός – Στόχος).
Επομένως οι αρνητικές αποκλίσεις είναι θεμιτές, καθώς η πραγματοποίηση των
δαπανών δεν πρέπει να ξεπεράσει τους στόχους που έχουν τεθεί.
Απλήρωτες Υποχρεώσεις στις 30/9/2018
Οι απλήρωτες υποχρεώσεις αποτελούν την τρίτη παράμετρο του ελέγχου
επίτευξης των στόχων σύμφωνα με την §1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 34574. Ως
στόχος, εξακολουθεί να τίθεται το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων στις
31/12 του προηγούμενου έτους.
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Ανεξόφλητες Υποχρεώσεις (Γ2)

Στόχος

Απολογισμός

Απόκλιση

173.116,0
0

157.107,48

-16.008,52

Στις 31/12/2017, σύμφωνα με το Μητρώο Δεσμεύσεων, οι απλήρωτες
υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 173.166,00€ και οι αντίστοιχες στις 30/9/2018 σε
157.107,48€.
Η απόκλιση των απλήρωτων υποχρεώσεων ακολουθεί την λογική των
δαπανών, όπου το ζητούμενο είναι οι υποχρεώσεις να είναι λιγότερες από τον
στόχο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ
Με την ΚΥΑ 34574 εισάγονται στον έλεγχο εκτέλεσης του προϋπολογισμού δύο
νέες έννοιες, το Ταμειακό Αποτέλεσμα και το Οικονομικό Αποτέλεσμα.
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Ταμειακού Αποτελέσματος ορίζεται η διαφορά
των στόχων εσόδων και εξόδων, ενώ στην §3γ του άρθρου 3, ορίζεται ότι «η
ποσοτική διαφορά των αποκλίσεων επί των συνολικών εσόδων και εξόδων
αποτελεί την απόκλιση από τον στόχο του ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ».
Στην §5 του άρθρου 1 ως στόχος Οικονομικού Αποτελέσματος ορίζεται η
διαφορά του ταμειακού αποτελέσματος και του στόχου των απλήρωτων
υποχρεώσεων, ενώ στην §3ε ως Οικονομικό Αποτέλεσμα ορίζεται, «Η ποσοτική
διαφορά των αποκλίσεων επί του στόχου ταμειακού αποτελέσματος ΟΠΔ και των
επί του στόχου των απλήρωτων υποχρεώσεων αποτελεί την απόκλιση από το
στόχο του οικονομικού αποτελέσματος ΟΠΔ. Η αναγωγή της απόκλισης σε
ποσοστό πραγματοποιείται από τον τύπο (Απόκλιση οικονομικού αποτελέσματος
/ στόχο συνολικών εσόδων)».
Παραθέτουμε τον αντίστοιχο πίνακα υπολογισμού του Ταμειακού και
Οικονομικού Αποτελέσματος καθώς και το ποσοστό της απόκλισης για το γ΄
τρίμηνο.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΣΤΟΧΩΝ Γ΄ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Σύνολο εσόδων (Α1)
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.758.256,88
1.644.017,50
3.402.274,38

Απολογισμός
1.874.526,80
1.644.017,50
3.518.544,30

Σύνολο Εξόδων (Β1)

2.256.922,27

1.847.220,49

Απόκλιση

116.269,92
-409.701,78
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(Δ). Ταμειακό Αποτέλεσμα (Α1+6)-Β1

1.145.352,11

1.671.323,81

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

173.116,00

157.107,48

(Ε).Οικονομικό Αποτέλεσμα (Δ-Γ2)

972.236,11

1.514.216,33

Ποσοστό απόκλισης Οικονομικού
Αποτελέσματος

525.971,70
-16.008,52
541.980,22

15,93%

Διαπιστώνεται ότι η διαφορά εσόδων – εξόδων διαμορφώνει την απόκλιση του
Ταμειακού Αποτελέσματος σε 525.971,70€. Κατά συνέπεια, η απόκλιση του
Οικονομικού Αποτελέσματος διαμορφώνεται σε 541.980,22€.
Η ερμηνεία που δίνεται σε αυτό, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΕΣ στο έγγραφό
του 44485, είναι ότι κατά την 30/9/2018, ο στόχος που είχε τεθεί από τον δήμο
στο ΟΠΔ είναι το ύψος των διαθεσίμων του να έχει διαμορφωθεί στις
1.145.352,11€, ποσό που θα επαρκούσε για την εξόφληση του στόχου των
απλήρωτων υποχρεώσεών του ύψους 173.116,00€ και ταυτόχρονα θα είχε
συγκεντρωθεί ποσό 972.236,11€ για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων.
Από τον απολογισμό του γ΄ τριμήνου, προέκυψε ότι τα χρηματικά διαθέσιμα
διαμορφώθηκαν στο ποσό των 1.671.232,81€. Το ποσό αυτό μπορεί να
χρηματοδοτήσει την εξόφληση των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την
30/9/2018 ύψους 157.107,48€ και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται ποσό
1.514.216,33€ για την εξόφληση μελλοντικών υποχρεώσεων.
Συνεπώς η απόκλιση του οικονομικού αποτελέσματος από τον στόχο είναι
θετική, ύψους 541.980,22€ και ποσοστού 15,93%.
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Π/Υ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΟΠΔ
Με τη ΚΥΑ 34574 εισάγεται επίσης η υποχρέωση κατά τον υπολογισμό της
απόκλισης να λαμβάνονται υπόψη και τυχόν αναμορφώσεις του Π/Υ που
μεταβάλλουν το συνολικό του ύψος.
Στην §4 του άρθρου 2 αναφέρεται «… Το ποσοστό μεταβολής μεταξύ του
συνολικού ύψους του π/υ, βάσει του οποίου έχει καταρτισθεί η στοχοθεσία, και
του αναμορφωμένου π/υ εφαρμόζεται ως συντελεστής στους στόχους συνολικών
εσόδων και εξόδων προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση».
Η αναμόρφωση της στοχοθεσίας που ψηφίστηκε από το ΔΣ με την απόφασή του
250/2018, έχει λάβει υπόψη της τον Π/Υ όπως είχε διαμορφωθεί την 1/9/2018.
Στις 26/9/2018 εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού με την οποία
μεταβλήθηκε το ύψος του. Κατά συνέπεια εφαρμόζουμε όσα ορίζονται στην §4
προκειμένου να υπολογιστεί η οριστική απόκλιση.
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ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Σύνολο Π/Υ στοχοθεσίας

4.783.990,00

Σύνολο αναμορφωμένου Π/Υ
Μεταβολή Π/Υ στοχοθεσίας
Συντελεστής αναμόρφωσης Π/Υ

5.029.127,00
245.137,00
5,1241%

Ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 245.137,00€ και το ποσοστό που θα
εφαρμοστεί ως συντελεστής στους στόχους εσόδων και δαπανών είναι 5.1241%.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ Π/Υ
Σύνολο εσόδων (Α1)
Συντελεστής αναμόρφωσης
Διαμορφωμένο σύνολο εσόδων
6. Διαθέσιμα
Σύνολο Εσόδων και Διαθεσίμων (Α1+6)

Στόχος
1.758.256,88
5,1241%
1.848.351,93
1.644.017,50
3.492.369,43

Απολογισμός
1.874.526,80

Απόκλιση
116.269,92

1.874.526,80
1.644.017,50
3.518.544,30

26.174,87

Σύνολο Εξόδων (Β1)
Συντελεστής αναμόρφωσης
Διαμορφωμένο Σύνολο Εξόδων (Β1)

2.256.922,27
5,1241%
2.372.569,49

1.847.220,49

-409.701,78

1.847.220,49

-525.349,00

Δ. Διαμορφωμένο Ταμειακό Αποτέλεσμα
(Α1+6)-Β1

1.119.799,94

1.671.323,81

551.523,87

Απλήρωτες Υποχρεώσεις (Γ2)

173.116,00

157.107,48

-16.008,52

Διαμορφωμένο Οικονομικό Αποτέλεσμα (ΔΓ2)

946.683,94

1.514.216,33

567.532,39

Διαμορφωμένο Ποσοστό απόκλισης
Οικονομικού Αποτελέσματος

16,25%

26.174,87

Ο συνολικός στόχος των εσόδων (εκτός των διαθεσίμων) και ο συνολικός στόχος
των δαπανών προσαυξάνονται κατά τον συντελεστή αναμόρφωσης και
διαμορφώνονται 3.492.369,43€ και 2.372.569,49€ αντίστοιχα.
Διαπιστώνουμε ότι παρά την αύξηση του στόχου των εσόδων, η συνολική
απόκλιση της εκτέλεσης συνεχίζει να βρίσκεται σε θετικά επίπεδα και
διαμορφώνεται σε ποσοστό 16,25%.

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

Η αύξηση του ποσοστού της απόκλισης οφείλεται στην αύξηση του στόχου των
εξόδων που μετέβαλε την απόκλιση από -409.701,78€ σε -525.349,00€.
Συνεπώς, η οριστική απόκλιση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού από τους
στόχους παραμένει σε θετικό επίπεδο.
Τα μέλη της μειοψηφίας ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ και επιφυλάσσονται για τη ψήφιση του
θέματος στο δημοτικό συμβούλιο.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το άρθρο 72 παρ.1 περ.β΄ του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 39 του Ν 4257/2014
2. Το άρθρο 266 παρ. 9 του Ν. 3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 39 του Ν 4257/2014
3. Την ΚΥΑ 7261/22-2-2013 υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών όπως τροποποιήθηκε με
την ΚΥΑ 41273/13 και την ΚΥΑ 41308/13
4. Την με αριθ.πρωτ. 3997/31.10.2018 εισήγηση της προϊσταμένης των Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρήνη Βελισσαροπούλου & κ.Ελευθέριος Τζουβάρας
ψηφίζουν ΠΑΡΟΝ)
Την έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ Τριμήνου 2018 και την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σχετική ψήφισή της.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 265/2018
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ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού
έτους 2018.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι
ο προϋπολογισμός του έτους 2018 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ΄ αριθμ 266/2017
απόφαση, και πρέπει να αναμορφωθεί όπως παρουσιάζεται παρακάτω.
Προτείνουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού ως εξής:

Υπηρεσία Καθαριότητας
Κ.Α.Ε.

20.6262.0014
20.6277.0014
20.6279.0018
20.6414.0001

20.6641.0008

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Συντήρηση και επισκευή
ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ 2018-19
Μεταφορά αποκομιδής
απορριμμάτων (δ)
Καθαρισμός οικισμού Ιουλίδας
(δ)
Μεταφορές οχημάτων προς
επισκευή (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

11.000,00

-40,00

10.960,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

11.000,00

0,00

11.000,00

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

10,00

10,00

3.600,00

-10,00

3.590,00

3.600,00

0,00

3.600,00

Κέντρο Κοινότητας
Κ.Α.Ε.

60.6274.0001
60.6422.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Καθαρισμός Κέντρου Κοινότητας
(δ)
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζημίωση μετακινούμενων
υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας
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Λοιπές Δαπάνες
Κ.Α.Ε.

10.6274.0009
15.6274.0008
30.6279.0020
30.6414.0001
30.6414.0002
30.6641.0008

30.6644.0008
45.6279.0008
70.6279.0019
70.6279.0020
70.6414.0004
70.6641.0008

70.6644.0010
30.6279.0015

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(δ)
Δαπάνες καθαρισμού γραφείων
(δ)
Παροχή υπηρεσίας για τον
καθαρισμό παραλιών (δ)
Μεταφορά φορτηγών προς
επισκευή
Μεταφορά μηχανημάτων έργων
προς επισκευή
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(δ)
Καθαρισμός νεκροταφείων (δ)
Καθαρισμός και επίβλεψη νέων
σφαγείων (δ)
Παροχή υπηρεσίας καθαρισμού
ΧΛΖ Κορησσίας - Βουρκαρίου (δ)
Μεταφορά οχημάτων προς
επισκευή
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων (δ)
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
(δ)
Δειγματοληψίες θαλασσίου
νερού για Γαλάζιες Σημαίες

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

1.500,00

-130,00

1.370,00

1.500,00

0,00

1.500,00
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Σ.Α.Τ.Α
Κ.Α.Ε.

00.6737.0002

10.7131.0001

Περιγραφή Κ.Α.Ε.

Προγραμματική σύμβαση για την
συντήρηση οδικού δικτύου
Κορησσίας - Ξύλων Ν. Κέας
Προμήθεια κεντρικής μονάδας
κλιματισμού για το νέο
Δημαρχείο

Εγκεκριμένος
Π/Υ

Αναμόρφωση

Τελική
Διαμόρφωση

74.400,00

18.000,00

92.400,00

24.800,00

-18.000,00

6.800,00

99.200,00

0,00

99.200,00

Η ανωτέρω αναμόρφωση δεν μεταβάλει το αποθεματικό του Δήμου.
Επισυνάπτεται η ανακεφαλαίωση της αναμόρφωσης.
Η οικονομική επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
2. Την ΚΥΑ 7028/7.2.04 “Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των Δήμων και
κοινοτήτων” όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 23976/26-7-2016
3. Την υπ' αριθμ. 266/2017 (ΑΔΑ: 63ΘΣΩΕΔ-Α6Μ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με
την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμού του Δήμου Κέας έτους 2018
4. Την ανάγκη αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση της 7 ης αναμόρφωσης
του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών οικονομικού έτους 2018 για τη σχετική ψήφισή της.
Β. Η παρούσα φάση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 266/2018
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ΘΕΜΑ 3ο : Ορισμός δικηγόρου σχετικά με παράσταση ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Σύρου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 παρ. ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει
για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,
σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί
επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγόρου Σύρου κας Χαρίκλειας Κων.Δεκαβάλλα με έδρα
στην οδό Βαφειαδάκη 35, Σύρος, ΤΚ 841 00, με ΑΦΜ 046324269 και ΔΟΥ Σύρου, για τα κάτωθι
:


Την παράσταση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Σύρου, την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, για την υποβολή αίτησης αναβολής εκδίκασης
της από 29.03.2008 αγωγής του Μιχαήλ Βόμβα κατά του Δήμου (η αμοιβή του
δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι 150,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 186,00 €, σύμφωνα με τον αριθμό 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ
Β΄2422/24.12.2007 περί προσδιορισμού των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων)

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
Τον αριθμό 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ Β΄2422/24.12.2007 περί προσδιορισμού των

ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων
5. Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
6. Την εισήγηση του προέδρου
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τη δικηγόρο Σύρου κας Χαρίκλειας Κων.Δεκαβάλλα με έδρα στην οδό Βαφειαδάκη 35,
Σύρος, ΤΚ 841 00, με ΑΦΜ 046324269 και ΔΟΥ Σύρου για τα κάτωθι :


Την παράσταση ενώπιον του 2ου Τμήματος του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Σύρου, την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, για την υποβολή αίτησης αναβολής εκδίκασης
της από 29.03.2008 αγωγής του Μιχαήλ Βόμβα κατά του Δήμου (η αμοιβή του
δικηγόρου για παράσταση ενώπιον Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου είναι 150,00 €
πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι 186,00 €, σύμφωνα με τον αριθμό 1117864/2297/Α0012 (ΦΕΚ
Β΄2422/24.12.2007 περί προσδιορισμού των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων)

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6111.0001 με τίτλο “Αμοιβές νομικών” του
προϋπολογισμού οικ.έτους 2018 και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 267/2018
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ΘΕΜΑ 4ο : Ορισμός δικηγόρου σχετικά με τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας / βαρών κτλ
ακινήτων του Δήμου.
O πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 παρ. ιε΄ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για
την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε
όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που
έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί
επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί
δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε
δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν
ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή
εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 281 του Κ.Δ.Κ..
Ο Πρόεδρος αιτείται τον ορισμό της δικηγόρου Αθηνών κας Χριστίνας Ανδρομιδά (ΑΜ ΔΣΑ
035677) με έδρα στην οδό Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, ΤΚ 10679, με ΑΦΜ 142782846 και
ΔΟΥ Α΄Αθηνών, για τα κάτωθι :


Απασχόληση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου 4,2 στρεμμάτων που βρίσκεται
στη θέση “Κορασσανός” ιδιοκτησίας των Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη
του Αντωνίου στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κέας (3 ώρες Χ 80 Ευρώ =
240,00 €)



Σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας (150,00 €)



Η αμοιβή του δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας προβλέπεται στο άρθρο 73
του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013).

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 390,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 24% 93,60 €, ήτοι στο ποσό των 483,60 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με
τίτλο “Αμοιβές νομικών και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.
2.
3.
4.

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση ιε’ της παραγράφου 1.
Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
Τις διατάξεις του άρθρου 73 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013).

5. Την οικονομική προσφορά της δικηγόρου
6. Την εισήγηση του προέδρου

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ορίζει τη δικηγόρο Αθηνών κα Χριστίνα Ανδρομιδά (ΑΜ ΔΣΑ 035677)”, με έδρα στην οδό
Χαριλάου Τρικούπη 14, Αθήνα, ΤΚ 10679, με ΑΦΜ 142782846 και ΔΟΥ Α΄Αθηνών για τα
κάτωθι :


Απασχόληση ελέγχου τίτλων ιδιοκτησίας αγροτεμαχίου 4,2 στρεμμάτων που βρίσκεται
στη θέση “Κορασσανός” ιδιοκτησίας των Μαρίας, Θεοδοσίας και Αικατερίνης Μαρούλη
του Αντωνίου στα αρμόδια βιβλία μεταγραφών του Δήμου Κέας (3 ώρες Χ 80 Ευρώ =
240,00 €)



Σύνταξη έκθεσης τίτλων ιδιοκτησίας (150,00 €)



Η αμοιβή του δικηγόρου για τον έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας προβλέπεται στο άρθρο 73
του νέου Κώδικα Δικηγόρων (ν.4194/2013).

Συνολικά το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 390,00 Ευρώ, πλέον
ΦΠΑ 24% 93,60 €, ήτοι στο ποσό των 483,60 € και θα βαρύνει τον ΚΑ 00.6111.0001 με
τίτλο “Αμοιβές νομικών” και η διάθεση πίστωσης θα γίνει με απόφαση του διατάκτη.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 268/2018
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Θ Ε Μ Α 5 ο : Ε ι σ ή γ η σ η γ ι α τ ο ν κα θ ο ρ ι σ μ ό τ ω ν ε ν ι α ί ο υ Α ν τ α π ο δ ο τ ι κο ύ
Τ έ λ ο υ ς Κ α θ α ρ ι ό τ η τ α ς κα ι Η λ ε κ τ ρ ο φ ω τ ι σ μ ο ύ έ τ ο υ ς 2 0 1 9 .
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3932/29.10.2018 εισήγηση που υπογράφεται από
την Προϊσταμένη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και
Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του
Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του
Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997
(άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), όπου ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας
και φωτισμού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το οποίο καθορίζεται και
επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο σκοπός του σχετικού τέλους
αφορά :
α) την αντιμετώπιση από το Δήμο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας
των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκομιδή και
διάθεση απορριμμάτων και
β) την αντιμετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής
ενέργειας για φωτισμό των κοινόχρηστων χώρων.
Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄
αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες
του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού
πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80).
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Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο
Ανταποδοτικό Τέλος Καθαριότητας – Φωτισμού, που επιβάλλεται για λογαριασμό των ΟΤΑ,
καθορίζεται για κάθε στεγασμένο ή όχι χώρο, ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισμένο με την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συντελεστή.
Σύμφωνα επίσης με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή
αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίηση του
δια του άρθρου 222 του Ν.4555/18, απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή των τελών
καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση,
από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου
αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του ακινήτου για το
ανωτέρω χρονικό διάστημα, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν
τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, μαζί με το σχετικό πρόστιμο,
αναδρομικά, από το χρόνο απαλλαγής.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38347/18, τις διατάξεις του άρθρου 266
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του
Ν. 4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014)
και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση
καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας
και φωτισμού για το έτος 2019 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης,
παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δημοτικό
Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή 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» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν.
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25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ:
Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων
που δικαιούνται μείωση ή πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών.
Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, 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 2019 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,
3. 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 Κέας:

I.

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2017
3. Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 321.972,76 €.


ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 232.071,26 €



ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών):
1.241,00 €
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ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.357,00 €



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού



από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 49.492,97 €



ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.423,21 €



KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
10.489,28 €



KAE 5113 (2016): Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας προηγούμενου έτους:
21.898,04 €

4. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 204.988,00 €.


ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 125.407,14 €



ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.578,13 €



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού



από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 44.294,41 €



ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.321,00 €



KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
10.489.28 €



KAE 5113 (2016): Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας προηγούμενου έτους:
21.898,04 €

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 258.990.74 €
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ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 142.368.32 €



ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (ανακύκλωση συσκευών):
522.75 €



ΚΑΕ 0451: Έσοδα από το τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.804.36 €



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού



από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 50.088.87 €



ΚΑΕ 2118002: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (ΠΟΕ): 1.158.80 €



KAE 3219.007: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 10.443.64 €



KAE 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας 2017: 52.604.00 €

2. Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 122.740,00 €
3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για
την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των
381.730,74 €.

II. 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 δαπανών Οικονομικού Έτους 2017
1.

Για το έτος 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών
καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 269.368,76 €.

2.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
202.130,89 €.

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

2.

Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2018
1.

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν
την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
257.619,21 €.

2.

Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 103.013,97 €.

3.

Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας
και ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 360.633,18 €.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Κέας, για το οικονομικό έτος
2018, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 381.730,74 €., δεν ισοσκελίζουν με το
σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 360.633,18 €,
δημιουργώντας πλεόνασμα ύψους 21.097,56 €.
Το ανωτέρω χρηματικό υπόλοιπο, θα μεταφερθεί στον Π/Υ του οικ. Έτους 2019 σε κωδικό
5113.01 και θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες δαπάνες της
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

III.

1.

Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2019
Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
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,
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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.λπ.. με τον
περιορισμό ωστόσο ότι η διαφορά του συντελεστή μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας
κατηγορίας, δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του πενταπλασίου της μικρότερης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν
237/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το
έτος 2018 που αφορούσαν στεγασμένους και μη χώρους, είχαν διαμορφωθεί ως
ακολούθως:

Κα τ ηγορίες

Σ υ ντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 €/τμ

Επαγγελματικοί Χώροι (για Ιουλίδα και Κορησσία)

1,50 €/τμ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες συντελεστές του 2018 και ανάλογα με το σύνολο των τ.μ. που
κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για
το 2019 έχει ως ακολούθως :
Κατηγορία χώρων

Τ.Μ.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ.

Προβλεπόμενα Έσοδα

Οικίες – Εργοταξιακά

308.500

0,70 €

215.950,00 €

Επαγγελματικοί χώροι

73.100

1,50 €

109.650,00 €

Σύνολο

325.600,00 €

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2019,
αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 366.197,56 €
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ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 270.600,00 €



ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 1.500,00 €



ΚΑΕ 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 5.500,00 €



ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού



από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 55.000,00 €



ΚΑΕ 2118: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων: 1.500,00 €



KAE 3219.007: Λοιπά έσοδα από καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμό (ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ):
11.000,00 €



2.

ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2018: 21.097,56 €

Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019
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.

Περιγραφή Κωδικού

Προβλεπόμενες Δαπάνες

20.60

Μισθοδοσία

230.829,00 €

20.61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

10.857,00 €

20.62

Παροχή υπηρεσίας

76.530,00 €

20.64

Διάφορα Έξοδα

20.66

Προμήθεια Αναλωσίμων

20.81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20

9.190,00 €
54.902,00 €
20.508.42 €
402.816.42 €

Τα συνολικά έσοδα της υπηρεσίας, ύψους 366.197,56€, υπολείπονται των δαπανών κατά
36.618,86€.
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Η ανωτέρω απόκλιση είναι επιτρεπτή και αιτιολογείται βάσει του υπ΄ αρίθμ. 3995/2017
εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει τη δυνατότητα απόκλισης της
ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. Στην
προκειμένη περίπτωση, η απόκλιση μεταξύ εσόδων (366.197,56 €) και εξόδων (402816.42
€) ανέρχεται σε 36618,86 € και είναι εντός των επιτρεπόμενων ορίων και δεν
δημιουργείται ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών
καθαριότητας.
Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών, ανά κατηγορία υπόχρεου για
στεγασμένους και μη χώρους , ως ακολούθως :

Κα τ ηγορίες

Σ υ ντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 €/τμ

Επαγγελματικοί Χώροι (για Ιουλίδα και Κορησσία)

1,50 €/τμ

3.

Απαλλασσόμενες κατηγορίες. (σε περίπτωση που δε γίνονται απαλλαγές θα
πρέπει να αφαιρεθεί.)
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου

5 του Ν.3345/16-06-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18, η οποία
ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα
οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του
ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν
ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 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.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως
αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια απόφαση
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του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των
μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς
για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω
οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του
Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.
Συνεπώς προτείνουμε την μείωση από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
κατά 50% των απόρων δημοτών, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Δημοτικών Προσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικών του
Δήμου Κέας.
Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση, έχοντας υπόψη:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο :
1) Tην μη αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού
για το έτος 2019 και την διατήρησή τους, ανά κατηγορία υπόχρεου για στεγασμένους και μη
χώρους, σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα, ως εξής :

Κα τ ηγορίες

Συ ντελεστής

Οικίες – Εργοταξιακά (Για Ιουλίδα και Κορησσία)

0,70 € / τ.μ.

Επαγγελματικοί χώροι (Για Ιουλίδα και Κορησσία)

1,50 € / τ.μ.

2) Tην μείωση από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, σύμφωνα με την παράγραφο
3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του
Ν.4368/16, κατά 50% των απόρων δημοτών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Tμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 269/2018
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ΘΕΜΑ 6ο : Εισήγηση για τον καθορισμό των συντελεστών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
για το έτος 2019.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3933/29.10.2018 εισήγηση που υπογράφεται από
την Προϊσταμένη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :
Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ, η Οικονομική Επιτροπή
εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για
την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης λαμβάνονται
υπόψη:
Οι διατάξεις του άρθρου 19 του ΒΔ 24-9/20.10.1958 “περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίο
κείμενο νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων”,
όπου ορίζεται, ότι σε αυτούς που χρησιμοποιούν δημοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο
δήμος δικαιούται να επιβάλλει τέλη ή δικαιώματα, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την υπηρεσία ύδρευσης, τα δικαιώματα επιβάλλονται υποχρεωτικά όταν η υδροληψία
παρέχεται από υπηρεσία του Δήμου. Δεν επιτρέπεται η επιβολή δικαιώματος στις περιπτώσεις
που δεν προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της υδρεύσεως σε προσωπικό ή έργα.
Τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 38347/18, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης’’, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 (Α΄167) και τις
διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014).
Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 1080/1980 «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Ο.Τ.Α.
νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων», ορίζεται ότι τα τέλη αυτά πρέπει να
καλύπτουν όλες γενικά τις ετήσιες δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο δήμος για τη
συντήρηση ή βελτίωση των έργων και τη λειτουργία της αντίστοιχης υπηρεσίας.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει
τα τέλη να :


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,



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

Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
.Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2017.
.Για το έτος 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 593.831,50 €.
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.600,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0322, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 60.055,25 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 300,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 11.163,73 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 14.975,37 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 142.696,05 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 20.621,99 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 57.214,45 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 9.938,11 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2016), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 273.266,55 €

.Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους
492.826,91 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.000,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 8.057,09 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 133.352,71 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 19.694,48 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 47.969,77 €
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Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.486,31 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2016), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 273.266,55 €



Απολογιστικά στοιχεία εσόδων οικονομικού έτους 2018


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού
ύψους 440.151,74 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0321, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.100,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0323, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 50,00 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0324, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 5.909,58 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 0341, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 4.560,25 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2112, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 123.605,90 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 2114, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 18.566,64 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3212, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 37.465,84 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 3214, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 7.868,97 €
Κ.Α Προϋπολογισμού 5113 (2017), εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.024,56 €



Για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό
συνολικού ύψους 84.700,00 €



Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για
την υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο
ποσό των 524.851,74 €.

 Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου η εικόνα των
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως :


Απολογιστικά στοιχεία δαπανών οικονομικού έτους 2017
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Για το σύνολο του έτους 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την υπηρεσία ύδρευσης
και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 356.806,94 €.



Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
219.776,53 €



Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών οικονομικού έτους 2018


Για την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την
υπηρεσία ύδρευσης και αποχέτευσης για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους
207.082,21 €.



Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2018
αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 123.703,92 €.



Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών του Δήμου για
την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης αναμένεται να ανέλθει
συνολικά στο ποσό των 330.786,13 €

Από τα ανωτέρω, προκύπτει ότι τα προβλεπόμενα έσοδα του έτους 2018, αναμένεται να
ξεπεράσουν το σύνολο των δαπανών που προβλέπεται πως θα πραγματοποιηθούν κατά
194.065,61 €. Το ποσό αυτό, θα μεταφερθεί σαν χρηματικό υπόλοιπο, στον κωδικό
5113.02 του Π/Υ του 2019.



Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού του έτους 2019

Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα τελών ύδρευσης και αποχέτευσης
οικονομικού έτους 2019.

Η πρόβλεψη εσόδων για το έτος 2019, βασίζεται στους συντελεστές και τις λοιπές χρεώσεις,
που παρατίθενται στην υπ’ αρίθμ. 236/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
καθόριζε το ύψος των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης
του Δήμου Κέας για το 2018, όπως παρατίθενται παρακάτω:
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρομέτρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
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101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
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51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.


Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.



Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2


Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 5 €



Οικισμός Κορησσίας: 10 €



Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 0 €



Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
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Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
έκπτωση 10 %.

Α’ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
(Με βάσει τις ισχύουσες χρεώσεις)

Κ.Α.Ε.
0321

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο

ΠΟΣΟ
4.500,00 €

0322.0001

Τέλος ύδρευσης

47.000,00 €

0322.0002

Πάγιο ύδρευσης

8.000,00 €

0323.0002

Τέλος επαναφοράς υδροληψίας

0324.0003

Έσοδα από αυτόματους πωλητές νερού

0341.0001

Δικαίωμα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο
αποχέτευσης

1.000,00 €

0341.0002

Τέλος αποχέτευσης

6.000,00 €

0341.0003

Πάγιο αποχέτευσης

7.000,00 €

2112.0001

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από τέλη ύδρευσης

130.000,00 €

2112.0002

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από πάγιο ύδρευσης

10.500,00 €

2112.0004

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από παράλληλη μέτρηση
υδρομέτρων

2114.0002

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το τέλος αποχέτευσης

10.000,00 €

2114.0003

Τακτικά έσοδα ΠΟΕ από το πάγιο αποχέτευσης

10.000,00 €

3212

Εισπρακτέα υπόλοιπα από ύδρευση

3214

Εισπρακτέα υπόλοιπα από αποχέτευση

5113

Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2018
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης
ΣΥΝΟΛΟ

300,00 €
11.000,00 €

500,00 €

176.029,71 €
20.719,17 €
194.065,61 €
636.614,49 €

Σημείωση:
Τα αναμενόμενα έσοδα που αφορούν την υπηρεσία ύδρευσης για το έτος 2019,
προσδιορίζονται με βάση την πορεία εισπράξεων των ετών 2017 και 2018. Η πρόβλεψη των
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κωδικών 3212 και 3214, αφορά την πρόβλεψη είσπραξης των τελών και δικαιωμάτων ΠΟΕ
ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν στο 2019. Το αναγραφόμενο ποσό,
προκύπτει από τη διαφορά των εισπρακτέων υπολοίπων ύδρευσης και αποχέτευσης του
έτους 2018 με την πρόβλεψη μη είσπραξης (25.85). Συνεπώς, η πραγματική πρόβλεψη
είσπραξης από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης που θα επαναβεβαιωθούν, θα είναι:
196.748,88 – 129.596,32 = 67.152,56 €.


Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2019

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν πίνακα με τις
προβλεπόμενες δαπάνες της υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης όπως αναλύονται ακολούθως:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

60

Μισθοδοσία

65262,00€

61

Αμοιβές και έξοδα τρίτων

17860,00€

62

Παροχή υπηρεσίας

64

Διάφορα έξοδα

66

Προμήθεια αναλώσιμων

94650,24€

71

Προμήθεια παγίων

80844.18€

73

Έργα

40000,00€

81

Υποχρεώσεις ΠΟΕ

41001,75€

85

Πρόβλεψη μη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΣΥΝΟΛΟ

166400,00€
1000,00€

129596,32€
636.614,49 €

Συ μ πε ρ ά σμ α τα :
Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τα ανωτέρω, και όπως απαιτείται από τις διατάξεις της
υπ’ αριθμ. 38347/18 ΚΥΑ του Υπ. Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα την «Παροχή
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων - Οικονομικού Έτους 2019», τα
έσοδα του έτους 2019, τα οποία αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 636.614,49 €
εκτιμάται ότι θα καλύψουν τις προβλεπόμενες ανάγκες δαπανών της ανταποδοτικής
υπηρεσίας ύδρευσης και αποχέτευσης του έτους 2019 οι οποίες προβλέπεται ότι θα
ανέλθουν στο ύψος των 636.614,49 €.
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Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή/διαφοροποίηση των συντελεστών χρέωσης για
το οικονομικό έτος 2019, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της
ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες και το ύψος των συντελεστών
των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης, καθορίζεται ως εξής:
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων
τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής
δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
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Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
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Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
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Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.


Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.



Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2


Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
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γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 5 €



Οικισμός Κορησσίας: 10 €



Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 0 €



Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.



Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
έκπτωση 10 %.
Γ) Απαλλασσόμενες κατηγορίες.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η
μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα
με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους
μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την
κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της
ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με
αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους
άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
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πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο
εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να
υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης
φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα
κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων
κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
Συνεπώς, προτείνουμε την μείωση κατά 50% από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης των
ανωτέρω κατηγοριών ευπαθών με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως
αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Διαφωνούμε με την προνομιακή πολιτική που υπάρχει στις καταναλώσεις Ιουλίδας και
Κορησσίας και συγκεκριμένα στις κατηγορίες 201-300 κυβ. χρέωση 6 ευρώ, ενώ όπως από
πέρυσι είχαμε ζητήσει να υπάρξει μείωση των τελών από το πρώτο κυβικό και να ισχύσει
καθολικά για όλους τους καταναλωτές.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας :
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας
ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση των συντελεστών ύδρευσης – αποχέτευσης για το έτος 2019, ως εξής :
Α) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ.
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ
Το ύψος της προκαταβολής αυτής ορίζεται από τον Δήμο στα 100 €.
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ΑΞΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Για την τοποθέτηση της παροχής ο αιτών καταβάλει:
α) την δαπάνη της εγκατάστασης της παροχής 300 €, με την υποχρέωση του Δήμου να
παρέχει στον καταναλωτή το φρεάτιο σύνδεσης, το κολάρο του κεντρικού αγωγού, τον
αντεπίστροφο διακόπτη και τον μετρητή.
Ειδικά για τις παροχές για λήψη νερού αγροτών και κτηνοτρόφων για το πότισμα των ζώων
τους, από την δεξαμενή του δικτύου ύδρευσης Ιουλίδας, το τέλος σύνδεσης νέας παροχής
δύναται να πληρωθεί σε ισόποσες δόσεις και ως το τέλος του έτους.
Τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης
Το τέλος επανασύνδεσης ύδρευσης θεωρείται ότι είναι αναγκαίο για την εμπρόθεσμη
εξόφληση των τελών ύδρευσης.
Διακοπή - επαναφορά υδροληψίας 300 €.
Αφαίρεση - επανατοποθέτηση μετρητή 600 €.
Πάγιο ύδρευσης
Το πάγιο ύδρευσης για όλους τους καταναλωτές ορίζεται 12 € ετησίως
Τέλος για μεταφορά υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 70€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά) για κάθε
μεταφορά – μετατόπιση παροχής με αίτηση του υδρευόμενου.
Τέλος για επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή
Καθορισμός τέλους 50€ για τον επανέλεγχο καταμέτρησης υδρομετρητή, μετά από αίτηση ένσταση του υδρευόμενου και εφόσον ο έλεγχος του υδρόμετρου από την Υπηρεσία δείξει
ότι αυτός λειτουργεί μέσα στα αποδεκτά πλαίσια (+/- 3%).
Τέλος αντικατάστασης υδρομετρητών
Καθορισμός τέλους 50€ ανεξαρτήτως περιοχής (Κορησσία, Ιουλίδα, Κάτω Μεριά, Οτζιάς
κλπ.) για κάθε αντικατάσταση υδρομετρητή λόγω βλάβης υδρομετρητή (αφορά το κόστος
προμήθειας υδρομετρητή)
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Οι κατηγορίες τιμολογίων είναι:
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση.
γ) Δημόσια κτίρια, κοινόχρηστοι χώροι, Φιλανθρωπικά ιδρύματα, Εκκλησίες, Μ.Κ.Ο.
ΙΟΥΛΙΔΑ
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση. χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΟΡΗΣΣΙΑ
Α. Οικιακή χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 0,60 €
51 - 100 κυβ. 0,70€
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101 - 150 κυβ. 1,50 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
ΚΑΤΩ ΜΕΡΙΑ
α) Οικιακή χρήση.
β) Επαγγελματική χρήση, στην επαγγελματική χρήση συμπεριλαμβάνει την
κτηνοτροφία.
Α. Οικιακή Χρήση Χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,00 €
51 - 100 κυβ. 1,10 €
101 - 150 κυβ. 2,00 €
151 - 200 κυβ. 3,00 €
201 - 300 κυβ. 6,00 €
301 και άνω 8,00 €
Β. Επαγγελματική Χρήση, χρέωση κλιμακωτή ως εξής:
Από: 1 - 50 κυβ. 1,20 €
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51 - 100 κυβ. 1,50 €
101 - 200 κυβ. 1,80 €
201 και άνω 2,00 €
Β) ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
Α. Δικαίωμα σύνδεσης νόμιμης οικοδομής στο αποχετευτικό Δίκτυο.


Οικισμός Ιουλίδας: Δεν καταβάλλεται Δικαίωμα Σύνδεσης.



Οικισμός Κορησσίας:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 20 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 10 €/μ2
γ. Οικίες: 5 €/μ2


Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου:

α. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: 30 €/μ2
β. Λοιπά καταστήματα – ενοικιαζόμενα: 15 €/μ2
γ. Οικίες: 7 €/μ2
Β. Εξαμηνιαίο Πάγιο αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 5 €



Οικισμός Κορησσίας: 10 €



Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 15 €

Γ. Τέλος Αποχέτευσης:


Οικισμός Ιουλίδας: 0 €



Οικισμός Κορησσίας: 40% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη κλίμακα.
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Οικισμός Βουρκαρίου – Γιαλισκαρίου: 70% του τέλους ύδρευσης στην πρώτη
κλίμακα.

Το δικαίωμα σύνδεσης στο αποχετευτικό δίκτυο να καταβληθεί σε δύο εξαμηνιαίες δόσεις.
Εάν το συνολικά οφειλόμενο ποσό εξοφληθεί εφάπαξ στη λήξη της α΄ δόσης να δοθεί
έκπτωση 10 %.
Γ. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε
με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν.4368/16, εισηγείται την μείωση κατά 50% από τα τέλη
ύδρευσης και αποχέτευσης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής
Υπηρεσίας του Δήμου Κέας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 270/2018
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ΘΕΜΑ 7ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών και δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου
για το έτος 2019.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3934/29.10.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :
Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς
το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Α. Ν.582/68, τα έσοδα των δήμων από τα κοιμητήρια
είναι “δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν γένει λειτουργίας αυτών”.
Το ύψος των ανωτέρω τελών και δικαιωμάτων προσδιορίζεται κάθε φορά με απόφαση του
δημοτικού συμβουλίου.
Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.Δ. 318/69,(ΦΕΚ 212 Α΄) σχετικά με τη χρήση
δημοτικών και κοινοτικών κτημάτων, αναφέρεται ότι μπορούν να επιβάλλονται τέλη τα οποία
εισπράττονται με βεβαιωτικούς καταλόγους.
Στο Δήμο Κέας τα τέλη και δικαιώματα δημοτικού νεκροταφείου καθορίστηκαν σύμφωνα με
την υπ' αριθμό 234/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2018 ως εξής:









Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Για τον υπολογισμό του ύψους των ανωτέρω τελών για το έτος 2019, ελήφθησαν υπόψη τα
κάτωθι:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους: 14062,46€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 510,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 10962,99€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 419,65€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 2107,41€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 62,41€
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Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12060,93€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 330,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9888,49€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 370,00€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1424,26€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 48,18€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 12437,45€
ΚΑΕ 0412: Δικαίωμα ενταφιασμού: 450,00€
ΚΑΕ 0413: Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής): 9987,72€
ΚΑΕ 0415: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 524,93€
ΚΑΕ 3219.0005: Έσοδα από Νεκροταφεία: 1305,90€
ΚΑΕ 3219.0009: Έσοδα από την χρήση οστεοφυλακίων: 168,90€
Για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού
ύψους
2320,00 €
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των εσόδων του Δήμου από τέλη και δικαιώματα
χρήσης Νεκροταφείου, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 14757,45€
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2017
Για το έτος 2017 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν
συνολικά: 13644,55€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 13644,55€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2017 οι αντίστοιχες δαπάνες ήταν συνολικά: 7733,88€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 7733,88€
ΚΑΕ 8121: Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων: 0,00€:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ έτους 2018
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2018 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή
υπηρεσιών χρήσης Νεκροταφείου ήταν συνολικά: 8349,33€
ΚΑΕ 62: Παροχές τρίτων: 8349,33€
Οι αντίστοιχες δαπάνες για την περίοδο Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2018 αναμένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 7980,00€
Κατά συνέπεια για το έτος 2018 το σύνολο των δαπανών θα ανέλθει στο ποσό των 16329,33€
Τα έσοδα των προβλεπόμενων εσόδων και δαπανών για το έτος 2019 διαμορφώνονται ως εξής:
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

0412

Δικαίωμα ενταφιασμού

540,00

0413

Δικαίωμα ανανέωσης
(παράταση χρόνου ταφής)

13.500,00

0415

Δικαίωμα φύλαξης οστών

650,00

3219.0005

Έσοδα από Νεκροταφεία

7229.04

3219.0009

Δικαίωμα φύλαξης οστών

288.79

ΣΥΝΟΛΟ

22207.83

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019
Κ.Α.Δ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

61

ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1500,00

62

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

14260,00

71

ΑΓΟΡΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

4000,00

81

ΠΛΗΡΩΜΕΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΠΟΕ)

2998,60

ΣΥΝΟΛΟ

22758,60

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η οικονομική υπηρεσία εισηγείται τη μη αύξηση τελών και
δικαιωμάτων Δημοτικού Νεκροταφείου για το έτος 2019, και καθορίζει αυτά ως εξής:









Δικαίωμα ταφής σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω
διατάξεις και την εισήγηση της προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης για την διαμόρφωση των τελών
και δικαιωμάτων Δημοτικού Nεκροταφείου για το έτος 2019, ως εξής :









Δικαίωμα ταφής σε σε προσωρινό τάφο εφάπαξ (τριετής διάρκεια), ευρώ τριάντα
(30,00€)
Δικαίωμα ταφής σε οικογενειακό τάφο εφάπαξ, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα παράτασης ανακομιδής, ευρώ τριάντα (30,00€)
Δικαίωμα φύλαξης οστών ετησίως, σε οστεοθήκη ευρώ δέκα (10,00€) και σε
οστεοφυλάκιο ευρώ πέντε (5,00€)
Αυτοτελές πρόστιμο για επεμβάσεις στο δημοτικό νεκροταφείο, χωρίς προηγούμενη
έγγραφη συναίνεση του Δήμου, ευρώ χίλια (1.000,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε μονώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ τριάντα (30,00€)
Τέλος νεκροταφείου ετησίως σε διώροφο οικογενειακό τάφο, ευρώ πενήντα (50,00€)
Κενοτάφιο ευρώ τριακόσια (300,00€).

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 271/2018

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος
2019.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3935/29.10.2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη των Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών και έχει ως εξής :
Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1Ζ Ν.3852/10 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό του δικαιώματος χρήσης
δημοτικών σφαγείων όπως ορίζεται και στην παρ.3 του άρθρου 3 του Β.Δ 24/2-10/10/10/58
Με την 79/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το τέλος χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για
το έτος 2018, (επικύρωση νομιμότητας από Απ/νη Διοίκηση Αιγαίου 28072/14-5-2018, ΑΔΑ:
ΨΤΔ7ΟΡ1Ι-6Λ9), είχε διαμορφωθεί ως εξής:
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

Το Tμήμα Eσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, για το έτος 2019, προτείνει την
διατήρηση των ανωτέρω τελών/δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού Σφαγείου.
Επίσης εισηγείται την χρέωση για την χρήση του ψυγείου για τα υποπροϊόντα σφαγής από τους
χρήστες του Σφαγείου 1,00 ευρώ ανά ημέρα.
Ο πίνακας τελών χρήσης Δημοτικού Σφαγείου για το έτος 2019 διαμορφώνεται ως εξής :
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Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α

Άλλες υπηρεσίες

€/ημέρα/χρήστη

€/ημέρα/χρήστη

1.

Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
1,00
1,00
υποπροϊόντα σφαγής
Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό δικαιωμάτων χρήσης Δημοτικού
Σφαγείου για το έτος 2019, ως εξής :
α/α

Κατηγορίες Ζώων

Όσοι έχουν Δραστηριότητα Λοιπές κατηγορίες
Χονδρικού Εμπορίου νωπού λιανικής πώλησης
κρέατος αιγοπροβάτων,
κρέατος, παραγωγοί
χοιρινών και βοοειδών
και λοιποί
€/κεφαλή
€/κεφαλή

1.

Αμνοί, ερίφια

1,70

2,20

2.

Αίγες, πρόβατα

1,90

2,50

3.

Χοίροι γδαρτοί

8,00

8,00

4.

Χοίροι μαδητοί πάνω από 45κ.

10,00

10,00

5.

Χοίροι μαδητοί από 25κ. έως 45κ.

6,00

8,00

6.

Χοιρίδια (έως 25κ)

3,50

3,50

7.

Βοοειδή- Μόσχοι

20,00

20,00

α/α
1.

Άλλες υπηρεσίες

€/ημέρα/χρήστη

Τέλος χρήσης ψυγείου για τα
υποπροϊόντα σφαγής
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 272/2018

1,00

€/ημέρα/χρήστη
1,00
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ΘΕΜΑ 9ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τέλους
χρήσης χώρου για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το έτος 2019.
Ο Πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών την με αριθ. πρωτ. 3936/29-10-2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. Ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη τα κάτωθι :
Σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 11 ΒΔ 24/9-20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του
Ν.1080/80, η άδεια για χρήση κοινόχρηστου χώρου που θα χορηγηθεί για το 2019, ανεξαρτήτως
της ημερομηνίας χορήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη του ημερολογιακού έτους,
δηλαδή όλες οι χορηγούμενες άδειες θα λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2019.
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/10, το δημοτικό συμβούλιο έχει
την αρμοδιότητα να ρυθμίζει θέματα της αρμοδιότητας του, εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές
αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, οι
όροι και οι προϋποθέσεις χρήσης των κοινοχρήστων χώρων εντός της εδαφικής περιφέρειας του
Δήμου. Επίσης το άρθρο 13 παρ.3γ του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε από την παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3254/04, (ΦΕΚ
137/04 τεύχος Α'), το Δημοτικό Συμβούλιο οφείλει να προβεί στη λήψη απόφασης για επιβολή
του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων και τον προσδιορισμό του ύψους των τελών για το
οικονομικό έτος 2019.
Το άρθρο 13 παρ.3 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 4 του
άρθρου 26 του Ν. 1828/1989 και την παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3254/2004, «Το τέλος
ορίζεται ετήσιο δι' αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τετραγωνικό μέτρο
ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή του χωριού εις την
οποία κείται ο χρησιμοποιούμενος χώρος. Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδρομίου ή
οδού από αυτούς που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδομικές εργασίες, το τέλος
ορίζεται μηνιαίο κατά ζώνες με απόφαση του συμβουλίου και κατά τετραγωνικό μέτρο».
A) Με την υπ'αριθμ. 232/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι περιοχές
των κοινοχρήστων χώρων που μπορούν να παραχωρηθούν καθώς και τα τέλη αυτών ως εξής:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών
Κορησσίας και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου
να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Επιπλέον το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει τη δυνατότητα καταβολής του
αναλογούντος τέλους με τους ακόλουθους τρόπους:


Η καταβολή του τέλους κοινοχρήστων χώρων μετρητοίς στο δημοτικό ταμείο, πριν την
παράδοση της άδειας χρήσης, αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού του διπλοτύπου
είσπραξης.



Ενώ, και σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’),
προβλέπεται η δυνατότητα καταβολής του τέλους κοινοχρήστων χώρων εντός του έτους,
σε ισόποσες δόσεις χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής, εφόσον
καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της άδειας ποσοστό 30% του ετήσιου
τέλους. Σε κάθε περίπτωση το οριζόμενο στην απόφαση ποσοστό, δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το τριάντα τοις εκατό (30%) της οφειλής. Ομοίως πρέπει να
καθοριστεί και ο αριθμός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόμενου ποσού. Η
εξόφληση θα γίνει σε 2 ισόποσες δόσεις ως εξής:
1η δόση: Μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής
2η δόση: Μέχρι το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την καταβολή της προκαταβολής

Η άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσόμενων
προθεσμιών,
αναγραφόμενης
επ'
αυτής
του αριθμού του γραμματίου
είσπραξης
που αντιστοιχεί στο ποσό που καταβλήθηκε προ της χορήγησής της, του αριθμού των δόσεων
που απομένουν προς εξόφληση και των προθεσμιών καταβολής τους. Η εκπρόθεσμη καταβολή
ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων συνεπάγεται αυτοδίκαια και χωρίς να απαιτείται
άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου εκ μέρους
του υπόχρεου. Τυχόν ήδη καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του
ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου
2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και
ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το
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διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια
χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις
Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται
αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της
χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και,
αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται
στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης
δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο
οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.
Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από
τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν
προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και
αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της
παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να
διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί
δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση
που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων
κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας
εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την
παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το
οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κέας:
α) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για :
i. την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων, καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και μη κλπ.
ii. Τον καθορισμό του ύψους αυτού για το έτος 2019, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων κλπ. και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης νεωτέρας απόφασης, ως
ακολούθως:
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ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου
να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού
4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
iii.Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου
είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την
κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της
άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος
2018, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη
και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του
ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου
2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και
ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το
διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια
χρήση.Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις
Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται
αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της
χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και,
αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται
στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε

18η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κέας, της 5ης Νοεμβρίου 2018

κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης
δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο
οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.
Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από
τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν
προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και
αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της
παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να
διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων.Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί
δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση
που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων
κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας
εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την
παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το
οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή μη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 50%
ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».
β) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως :
1.Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2.Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου.
3.Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα
αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο
χώρο, μαζί με τα λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο
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καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός
πλαισίου σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):


Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το
οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.



Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας
2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :
· Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του
διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
· Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
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Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι
οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ο.Ε να καθοριστεί το τέλος για το έτος
2019 όπως παρακάτω:
Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των 500,00€
ετησίως.
Παρατηρήσεις της μειοψηφίας
Τα μέλη της μειοψηφίας διαφωνούν με το τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου
εμπορίου (καντίνα) και το ποσό των 500,00€ θεωρώντας ότι είναι πολύ χαμηλό.
Η Οικονομική Επιτροπή ακούγοντας την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική
συζήτηση, έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.ζ του Ν.3852/2010,
2.Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 75 του Ν.3852/2010,
3. Τις διατάξεις του Β.Δ 17-5/15-6-1959, του Ν. 1080/80 περί τελών χρήσεως
πεζοδρομίων,πλατειών και κοινοχρήστων χώρων, καθώς και τις όμοιες του Ν.3463/2006
4. Τις διατάξεις του Ν.1828/1989
5. Tο άρθρο 50 του Ν.4257
6. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.4262/2014
7. Tα άρθρα 55 και 66 του Ν.4483/2017
8. Την υπ'αριθμ. 84/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
9. Την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Τα μέλη της μειοψηφίας κ.Ειρ.Βελισσαροπούλου και κ.Ελ.Τζουβάρας
ψηφίζουν ΚΑΤΑ για τους ανωτέρω λόγους)
Α) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για :
i. την επιβολή του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019, για την ανάπτυξη
τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, πάγκων οπωροπωλείων, καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος και μη κλπ.
ii. Τον καθορισμό του ύψους αυτού για το έτος 2019, για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων,
εμπορευμάτων κλπ. και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης νεωτέρας απόφασης, ως
ακολούθως:
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
Για όλα τα καταστήματα στην Ιουλίδα ισχύει το ποσό των 6,5€ ανά τ.μ/ετησίως
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ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ-ΒΟΥΡΚΑΡΙΟΥ
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εκτός της χερσαίας ζώνης λιμένα των οικισμών Κορησσίας
και Βουρκαρίου ισχύει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Για τα καταστήματα που βρίσκονται εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα του οικισμού Βουρκαρίου
να ισχύσει το ποσό των 17,00€ ανά τ.μ/ετησίως
Καθορίζεται τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου στη θέση Οτζιάς ποσού 17,00€ ανά
τ.μ/ετησίως
Για τις υπόλοιπες περιοχές ισχύει το ποσό των 6,50€ ανά τ.μ /ετησίως
Καθορίζεται τέλος πρόσκαιρης χρήσης που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, ποσού
4,00€/τ.μ και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων κοινωνικής αλληλεγγύης ή
δράσεων τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής.
iii. Τον καθορισμό του τρόπου καταβολής του τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων είτε
μετρητοίς πριν την έκδοση άδειας χρήσης αναγραφομένου επ'αυτής του αριθμού διπλοτύπου
είσπραξης. Είτε την καταβολή σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 50 του Ν.4257/2014,χωρίς την
κατάθεση εγγυητικής επιστολής εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο, προ της παράδοσης της
άδειας ποσοστό 30% του τέλους και την εξόφληση σε 2 ισόποσες μηνιαίες δόσεις για το έτος
2018, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του σχετικού άρθρου σε ότι αφορά την
εκπρόθεσμη καταβολή ή μη καταβολή έστω και μίας εκ των δόσεων. Δηλαδή την αυτοδίκαιη
και χωρίς άλλη διατύπωση ανάκληση της άδειας και επιβολή των νόμιμων προστίμων. Τυχόν
καταβληθείσες δόσεις δεν επιστρέφονται.
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 55 του Ν.4483/17, η παρ. 8 του άρθρου 13 του από
20.10.1958 β.δ. (Α΄171), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 50 παρ. 2 του
ν. 4257/2014(Α΄93),αντικαθίσταται ως εξής: «8. Για την αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστων
χώρων, των οποίων η παραχώρηση της χρήσης έχει επιτραπεί µε την απόφαση της παραγράφου
2, επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη, με απόφαση του δημάρχου, το αναλογούν τέλος και
ισόποσο πρόστιμο. Με όμοια απόφαση επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος εκείνου που προβαίνει
σε αυθαίρετη χρήση χώρου του οποίου η παραχώρηση της χρήσης δεν έχει επιτραπεί, ίσο µε το
διπλάσιο του μεγαλύτερου κατά τετραγωνικό μέτρο ποσού που καθορίστηκε µε την απόφαση
της παραγράφου 3 για τους χώρους για τους οποίους έχει επιτραπεί η παραχώρηση για όµοια
χρήση. Η αυθαίρετη χρήση του κοινόχρηστου χώρου διαπιστώνεται από το Δήµο ή τις
Αστυνοµικές Αρχές µετά από διενέργεια αυτοψίας. Στην οικεία έκθεση περιγράφονται
αναλυτικά η κατάσταση του χώρου, οι επεµβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της
χρήσης, και τα αντικείµενα που έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραµµα και,
αν απαιτείται, φωτογραφίες, ή ηλεκτρονικό αρχείο τους. Αντίγραφο της εκθέσεως παραδίδεται
στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου αυτού ή θυροκολλείται στο κατάστηµα σε
κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη εντολή να άρει την αυθαίρετη
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους αντικείµενα που έχουν
τοποθετηθεί σε αυτόν µέσα σε επτά (7) ηµέρες από την εποµένη της επιδόσεως. Αν ο παραβάτης
δεν συµµορφωθεί, τα εν λόγω αντικείµενα αποµακρύνονται άµεσα από συνεργείο του Δήµου,ο
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οποίος µπορεί να ζητήσει, προς το σκοπό αυτό, την άµεση συνδροµή των Αστυνοµικών Αρχών.
Τα αντικείµενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από
τον επικεφαλής του συνεργείου του Δήμου που τα αποµακρύνει και δεν επιστρέφονται αν
προηγουµένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα µεταφοράς και
αποθηκεύσεως αυτών, το οποίο καθορίζεται µε την απόφαση του δημοτικού συµβουλίου της
παραγράφου 3. Αν το ανωτέρω ειδικό πρόστιµο δεν εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών από την
ηµεροµηνία της αφαίρεσης, τα αφαιρεθέντα αντικείµενα κατάσχονται άµεσα και µπορεί να
διατίθενται, να εκποιούνται ή να καταστρέφονται από το Δήµο, σύµφωνα µε το άρθρο 199 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων. Αν µετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειµένων διαπιστωθεί
δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστηµα έξι
(6) µηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστηµα δεν συµπληρώνεται εντός του ημερολογιακού
έτους που αφορά η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα
αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού
διαστήματος αυτού.».
Σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 66 του Ν.4483/17, στην παρ. 10 του άρθρου 13 του από
24.9/20.10.1958 β.δ.,
προστίθενται
εδάφια
δεύτερο
και
τρίτο
ως
εξής:
«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να προβλέπεται ποιοι από τους ανωτέρω
χώρους κατ΄ εξαίρεση παραχωρούνται και χωρίς διενέργεια δημοπρασίας για πρόσκαιρη χρήση
που δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) µέρες και αφορά αποκλειστικώς τη διεξαγωγή εκδηλώσεων
κοινωνικής αλληλεγγύης ή δράσεων τουριστικής,πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας
εμπορικής προβολής. Με όμοια απόφαση ορίζονται οι ειδικότεροι όροι και η διαδικασία για την
παραχώρηση της χρήσης των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων, καθώς και το ύψος του τέλους, το
οποίο εξαρτάται και από τον κοινωφελή ή µη χαρακτήρα της εκδήλωσης.».
Στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 50 του Ν. 4257/2014 σύμφωνα με τις οποίες
οφειλές από πρόστιμα της ανωτέρω παραγράφου που έχουν επιβληθεί από 1.1.2010 και μέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταβάλλονται μειωμένα κατά ποσοστό 50%
ανεξαρτήτως άλλων τυχόν μειώσεων. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται».
β) Την υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο Κέας για τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων κατάληψης κοινοχρήστων χώρων ως ακολούθως :
1.Η ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
διαθέσιμος χώρος για την κυκλοφορία των πεζών.
2.Το τέλος καταβάλλεται για ολόκληρο το χρόνο, ανεξαρτήτως χρόνου χρήσης του
κοινόχρηστου χώρου.
3.Αντίγραφο του τοπογραφικού σχεδιαγράμματος του καταστήματος, στο οποίο θα
αποτυπώνεται η τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο
χώρο, μαζί με τα λοιπά στοιχεία της άδειας, ήτοι αριθμό αυτής, ονοματεπώνυμο
καταστηματάρχη, χρονική περίοδος ισχύος της άδειας, υποχρεούνται να αναρτηθούν εντός
πλαισίου σε εμφανές μέρος εκτός του καταστήματος.
Για την έκδοση άδειας χρήσης κοινοχρήστου χώρου για πρώτη φορά, απαραίτητη είναι και η
προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών (σε φωτοτυπίες):
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Για φυσικά πρόσωπα:
1) Εκκαθαριστικό σημείωμα της εφορίας ή άλλο επίσημο δικαιολογητικό από το
οποίο να πιστοποιείται το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου
2) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
3) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα του καταστήματος, στο οποίο θα αποτυπώνεται η
τοποθέτηση των τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων στον κοινόχρηστο χώρο.



Για νομικά πρόσωπα:
1) Καταστατικό εταιρείας
2) Προσωπικά στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (ΑΦΜ, αστυνομική ταυτότητα,
διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο),
3) Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία ή περιοδική δήλωση ΦΠΑ
4) Τοπογραφικό σημείωμα του καταστήματος, όπως αυτό αναφέρεται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας από το Δήμο Κέας είναι :



Η μη ύπαρξη, εις βάρος του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών



προς αυτόν, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού
καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
Η εξόφληση οποιασδήποτε εκκαθαρισμένης οφειλής προς το Δήμο Κέας και από
οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται

Β) Υπαίθριο στάσιμο εμπόριο νοείται κάθε μορφής άσκησης υπαίθριου εμπορίου που δεν
αποτελεί πλανόδιο εμπόριο.
Οι θέσεις για στάσιμο εμπόριο καθορίζονται και οριοθετούνται από τους Δήμους στο χώρο
δικαιοδοσίας τους καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους. Οι θέσεις άσκησης του υπαίθριου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών και λαϊκών αγορών καθώς και εκτός περιοχών που
γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές μονάδες,
μπροστά από την είσοδο εμπορικών καταστημάτων και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών.
Το τέλος χρήσης χώρων για την άσκηση του υπαίθριου εμπορίου επιβάλλεται σε όσους
χρησιμοποιούν συνεχώς ή πρόσκαιρα κοινόχρηστους χώρους.
Με την υπ'αριθμ. 123/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι θέσεις, οι
οποίες έχουν συνολικά ως εξής:
- Μία (1) θέση στην περιοχή Μπούρη για την άσκηση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου-καντίνα
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Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται από τον Πρόεδρο της Ο.Ε να καθοριστεί το τέλος για το έτος
2019 όπως παρακάτω:
Τέλος χρήσης χώρου για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου (καντίνα) το ποσό των 500,00€
ετησίως.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 273/2018
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ΘΕΜΑ 10ο : Εισήγηση για τον καθορισμό τελών διαφήμισης για το έτος 2019.
Ο πρόεδρος της οικονομικής επιτροπής εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών, την με αριθ.πρωτ. 3937/29-10-2018 εισήγηση που υπογράφεται από την
Προϊσταμένη της Οικονομικής Υπηρεσίας κα ΜΥΚΩΝΙΑΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ και έχει ως εξής :
Κύριοι,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, εδ. ζ,(Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής)
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α/87/07.06.2010) “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης”, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται
προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Ο συντελεστής του τέλους καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά περιοχή
και κατηγορία διαφήμισης μεταξύ του κατωτάτου και του ανωτάτου ορίου που προβλέπουν οι
ανωτέρω διατάξεις.
Επίσης, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 31727/13.04.1978 έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ το τέλος
διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης (διοικήσεως, εκτελέσεως έργων κλπ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/9-20/10/1958 όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 παρ.6
Ν.2880/200, επιβάλλεται υπέρ των Δήμων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια, ως
εξής:
Αφορά σε διαφημίσεις αναρτώμενες, αναγραφόμενες ή επικολλώμενες μέσα σε μόνιμα και
σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε πλατείες, οδούς,
πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους, που καθορίζονται με απόφαση του
οικείου δημοτικού συμβουλίου:


στις περιφράξεις ακαλύπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλελειμμένων οικοδομών
με συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,



σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους
σταδίων και γηπέδων, που καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,



μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και ε. σε
περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών
και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Ο συντελεστής ορίζεται από 0,15€ μέχρι 0,37€ εβδομαδιαίως το τ.μ.
Για τις διαφημίσεις που αφορούν την κατηγορία Α΄ προτείνουμε τον καθορισμό του ύψους του
συντελεστή σε:
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α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και
για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό
μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή
τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,ανακοινώσεις
κλπ) στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση με την οποία θα καθορίζονται οι συντελεστές του τέλους
διαφήμισης
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της
οικονομικής υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3463/2006 ΦΕΚ Α΄114, τις διατάξεις
περί προσόδων Δήμων και κοινοτήτων, τις διατάξεις του άρθρου 15 του Β.Δ της 24/920/10/1958 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 5 του Ν.1900/90 και τροποποιήθηκε από
το άρθρο 9 παρ.6 Ν.2880/2001, τον Ν.2946/2001, την υπ’αριθμ. 228/2016 απόφαση του Δ.Σ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τον καθορισμό τελών διαφήμισης
για το έτος 2019, και την διατήρησή του εφεξής μέχρι λήψης νεωτέρας απόφασης, ως
ακολούθως:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:
α) Για διαφημίσεις αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται σε διαφημιστικές προθήκες και
για τις λοιπές διαφημίσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, 0,37€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό
μέτρο.
β) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται για την προβολή τουριστικής, πολιτιστικής, καλλιτεχνικής ή δημόσιας εμπορικής προβολής (αφίσες,ανακοινώσεις κλπ)
στους καθορισμένους πίνακες ανακοινώσεων, 0,20€ εβδομαδιαίως το τετραγωνικό μέτρο.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό : 274/2018
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ΘΕΜΑ 11ο : Έγκριση πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών Προμηθειών, αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης επί αυτών, για την ανάδειξη προσωρινού ανάδοχου
του ανοικτού διαγωνισμού για “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ”.

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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Ο πρόεδρος της Ο. Ε. - Δήμαρχος Κέας

Ιωάννης Ευαγγέλου

Τα μέλη

Ελευθερία Στ. Μορφωνιού

Αντώνιος Παούρης

Ειρήνη Βελισσαροπούλου

Ελευθέριος Τζουβάρας

