ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 27ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 432/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 25232/13-12-2019 πρόσκληση
του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε µε τις δ/ξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 και τις δ/ξεις του άρθρου 177 του
Ν. 4635/2019.
Προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Γληγόρης Παναγιώτης λόγω απουσίας του
Προέδρου ∆.Σ.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Αντιπρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία (33) µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
Παρόντες
Απόντες
1
Γληγόρης Παναγιώτης (Προεδρεύων)
1
Ρόκκος Στυλιανός
2
Τσιρογιάννης Γεώργιος
2
Κατωπόδη Νίκη
3
Βικέντιος Νικόλαος
3
Σολδάτος Θεόδωρος
4
Τυπάλδος Νικόλαος
4
Σαρανταένας Ιωάννης
5
Λύγδας Σπυρίδων
5
Σκληρός Φίλιππος
6
Λιβιτσάνος Ιωάννης
6
7
Βερύκιος Σπυρίδων
7
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα κλήθηκαν)
8
Μαργέλη Μαρία
8
9
Ζουριδάκης Ευτύχιος
9
10
Σολδάτος Γεώργιος
10
11
Γιαννιώτης Παναγιώτης
11
12
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
12
13
∆ρακονταειδής Κων/νος
13
14
Σέρβος Κων/νος
14
15
Περδικάρης Αθανάσιος
15
16
Χαλικιάς Ευάγγελος
16
17
Γληγόρης Χρήστος
17
18
Βλάχου Ειρήνη
18
19
Γαζής Αναστάσιος
19
20
Αργυρός Νικόλαος
20
21
Γληγόρης Κων/νος
21
22
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
22
23
Μελάς Γεράσιµος
23
24
Γαζής Νικόλαος
24
25
Λάζαρης Απόστολος
25
26
Βερροιώτης Ευάγγελος
26
27
Βεροιώτης Αλέξανδρος
27
28
Ζαβιτσάνος Πέτρος
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Τέθηκαν για συζήτηση δύο (2) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Προτάχθηκε το 9 θέµα της Η.∆. οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Γαζής Νικόλαος, αποχώρησε µετά την συζήτηση του 2 Ε.Η.∆. θέµατος και πριν την συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
και επέστρεψε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Χαλικιάς Ευάγγελος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Περδικάρης Αθανάσιος και Γιαννούτσος Χαράλαµπος αποχώρησαν πριν
ου
την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Ζαβιτσάνος Πέτρος, Γαζής Αναστάσιος, Μαργέλη Μαρία, Σολδάτος Γεώργιος, Βλάχου Ειρήνη, Αργυρός Νικόλαος,
ου
Τυπάλδος Νικόλαος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέµατος της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Λιβιτσάνος Ιωάννης αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 15 θέµατος
της Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Βερύκιος Σπυρίδων αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5 θέµατος και επέστρεψε πριν τη συζήτηση του 18 θέµατος
της Η.∆.
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Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι οχτώ
(28) µέλη, ο Αντιπρόεδρος του ∆.Σ. κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.
ο

ης

ΘΕΜΑ 3 της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 27 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για τον καθορισµό τελών καθαριότητας–ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 389/19
απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Σπυρίδων ∆ελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών ∆/νσης Οικ. Υπ.
Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος Καλός, έδωσε το λόγο στην κ. Ιωάννα Γαζή υπάλληλο του Τµ.
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η οποία εισηγούµενη το θέµα,
έθεσε υπόψη των µελών του ∆ηµ. Συµβουλίου, την αρ. 389/2019 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά
στον καθορισµό τελών καθαριότητας–ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020, η οποία έχει ως ακολούθως και ζήτησε
την έγκρισή της:
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 47ης/2019 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 389/2019
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 6 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2019, ηµέρα
Παρασκευή και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ: 24346/2-12-19
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του
Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη,
άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
Τσιρογιάννης Γεώργιος
1
1
Μαργέλη Μαρία
Τυπάλδος Νικόλαος
2
2
Σέρβος Κων/νος (αναπλ.)
Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή
3
3
Γαζής Αναστάσιος
4
4
Κατωπόδη Νίκη
5
5
Βικέντιος Νικόλαος
6
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, αναπληρωµατικό µέλος, αναπληρώνει το τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. ∆ρακονταειδή
Κων/νο, που απουσίαζε.
ο

ΘΕΜΑ 12 : Απόφαση ΟΕ για τον καθορισµό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τµ. Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός, ∆ήµαρχος, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών της
Οικονοµικής Επιτροπής τα εξής:
«Σύµφωνα µε την ΚΥΑ οικ. 55905/2019, µε τίτλο: «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των
∆ήµων, οικονοµικού έτους 2020 – τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης» καθορίζουµε τους συντελεστές
του τέλους καθαριότητας και φωτισµού που θα ισχύσουν το έτος 2020.
Και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις:
•
•

του άρθρου 11 του Νόµου 4623/2019 περί ορισµού φόρων, τελών, δικαιωµάτων και εισφορών, όπως αντικατέστησε το
άρθρο 65 του Νόµου 3852/2010.
του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 19, 21, 22 και 66 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.∆. (171 Α ́)
«Περί των προσόδων των ∆ήµων & Κοινοτήτων», µε τις τροποποιήσεις και συµπληρώσεις τους µε τις σχετικές διατάξεις 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.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.3345/2005 (άρθρο 5), το
άρθρο 185 του Ν. 4555/2018 ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, το
οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο σκοπός του σχετικού τέλους αφορά :
α) την αντιµετώπιση από το ∆ήµο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων
γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκοµιδή και διάθεση απορριµµάτων.
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β) την αντιµετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισµό των κοινόχρηστων
χώρων.
γ) τη µερική συνέχιση εντός του έτους 2020 λειτουργία δεµατοποιητή για τη δεµατοποίηση των απορριµµάτων του ∆ήµου µέχρι
την κατασκευή της Μονάδας Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κοµποστοποίησης (ΜΟ.Π.Α.Κ.).
δ) την εφαρµογή του Κοινωνικού Τιµολογίου στο ∆ήµο Λευκάδας µε οικονοµικές ελαφρύνσεις (ή απαλλαγές) σε οικονοµικά
αδύναµες κοινωνικές οµάδες.
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 ∆ήµου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας
και φωτισµού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80).
Σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Νόµου 4555/2018 (έννοια, περιεχόµενο και τρόπος καθορισµού ανταποδοτικών τελών) η παρ. 1
του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής
περιφέρειας των δήµων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή
των υπηρεσιών της αποκοµιδής και διαχείρισης των απορριµµάτων, του ηλεκτροφωτισµού των οδών, των πλατειών και του
συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόµενης από τους δήµους, υπηρεσίας, που σχετίζεται
ή είναι συναφής µε αυτές. Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσµευση των πόρων που προέρχονται από την
είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και
υποχρεώσεων.
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει
από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος
ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και
πλήρη αιτιολογία του καθορισµού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος.
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου για τον καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονοµικής Επιτροπής και επί κατατεθειµένων εναλλακτικών
προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονοµική
Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας.
Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονοµική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο
δηµοτικό συµβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόµενες
εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε
ψηφοφορία κατ’ αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαµβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθµών
εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα
πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών µε τα έσοδα.
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου συνιστά και τον
εγκεκριµένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων µελών
του δηµοτικού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων.».
Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 185 του Νόµου 4555/2018 (έννοια, περιεχόµενο και τρόπος καθορισµού
ανταποδοτικών τελών) αντικαταστάθηκε και η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 ως εξής:
«4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε
γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε
ακινήτου ως εξής:
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
∆εύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής δραστηριότητας.
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθµίσεις των
γενικών συντελεστών, για συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της
επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειµενικών
χαρακτηριστικών τους.
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισµό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαµβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων,
όπως εµβαδό, στεγασµένο ή µη, χρόνος χρήσης, ο βαθµός κατά τον οποίο τα ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόµενες από τον
οικείο δήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη λειτουργία αυτού.
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού
συντελεστή της κατοικίας.».
Με τα οριζόµενα στην ΚΥΑ οικ 55905/2019, τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ́) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 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) θα πρέπει το ∆.Σ., να λάβει
σχετική απόφαση καθορισµού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού για
το έτος 2020.
Με τις δ/ξεις της παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και την υπ ́ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/154-2008 ΥΠ. ΕΣ : Γνωµοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008 καθορίζεται το ύψος αυτών των συντελεστών 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»), και το
ύψος των συντελεστών 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 2020 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 :
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1.

καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της υπηρεσίας Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισµού ώστε να µην δηµιουργούνται
ελλείµµατα, 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 ∆ήµου Λευκάδας έχουν ως εξής:
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟ∆ΩΝ
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2018.
1.1 Για το έτος 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 3.752.892,93 €.
•ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού:
3.183.662,74 €
•ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από
παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά :
569.230,19 €
1.2 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.731.302,82 €.
•ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού:
2.162.188,38 €
•ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά : 569.114,44 €
2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2019
2.1 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 2.900.419,31 €, ήτοι:
•ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού: 2.311.798,51 €
•ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη
φορά : 588.475,76 €
•ΚΑΕ 3211: Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού: 145,04 €
2.2 Για την περίοδο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2019 αναµένεται να εισπραχθεί ποσό συνολικού ύψους 949.580,69 €,
λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της αντίστοιχης περσινής περιόδου και του βαθµού εισπραξιµότητας.
Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του ∆ήµου για την υπηρεσία καθαριότηταςηλεκτροφωτισµού, αναµένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 3.850.000,00 €.
ΙΙ. ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΑΠΑΝΩΝ
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 2018
1.1 Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας-ηλεκτροφωτισµού για το ∆ήµο
ανέρχονταν στο συνολικό ύψος των 2.834.712,64 €.
1.2 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότηταςηλεκτροφωτισµού για το ∆ήµο ανέρχονταν στο συνολικό ύψος των 2.335.481,33 €
2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονοµικού Έτους 2019
2.1 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότηταςηλεκτροφωτισµού για το ∆ήµο ανέρχονταν στο ποσό των 2.380.490,04 €.
2.2 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2019 αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 989.850,97 €,
λαµβάνοντας υπόψη τη ροή των δαπανών της αντίστοιχης περιόδου του 2019 και τις τρέχουσες ανάγκες.
2.3 Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2019 το σύνολο των πραγµατοποιηθέντων αναγκών του ∆ήµου για την κάλυψη των
αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού θα ανέλθει συνολικά στο ποσό των 3.850.000,00 €.
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Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Λευκάδας για το οικονοµικό έτος 2019, οι οποίες αναµένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 3.850.000,00 €, πρόκειται να ισοσκελίζουν µε το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναµένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 3.850.000,00 €.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λευκάδος µε την υπ’ αριθµό 434/2018 απόφαση καθόρισε τα τέλη καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2019, η οποία άφησε αµετάβλητους τους συντελεστές χρέωσης των δηµοτικών τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2019, όπως διαµορφώθηκαν µε τις αρ. 434/2016, 338/2017 και 439/2017
αποφάσεις του ∆.Σ. (οι οικισµοί Αλεξάνδρου και Κολυβάτων της Τ.Κ. Αλεξάνδρου εντάσσεται στη ∆΄ Ζώνη από το 2019),
σύµφωνα και µε την αρ. 349/2018 απόφαση της Ο.Ε.
Εποµένως η κατάσταση των ∆ηµοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 παραµένει ως έχει µετά την
αρ. 434/2018 απόφαση του ∆.Σ., η οποία συµπεριλήφθηκε στα έσοδα του 2019 και ενσωµάτωσε τα οικονοµικά δεδοµένα κατά
την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2019 και αναλυτικά αποτυπώνεται στους πίνακες της επόµενης ενότητας.

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
1.Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονοµικού έτους 2020.
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 ∆ηµοτικά 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 ∆ήµο υπηρεσίας καθαριότητας,
Λαµβάνοντας υπόψη:
Α. την αύξηση των τετραγωνικών των ηλεκτροδοτούµενων χώρων όπως αυτά προέκυψαν από τα στοιχεία της ∆Ε∆∆ΗΕ µέχρι
30-09-2019.
Β. Την ισχύουσα µέχρι σήµερα απόφαση του ∆.Σ. αρ. 434/2018 σχετικά µε την έγκριση αναπροσαρµογής των τελών
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, η οποία καθόριζε τέσσερις (4) ζώνες και την µε αρ. 189/2017 περί µείωσης τελών
καθαριότητας – ηλεκτροφωτισµού στους οικισµούς Αλεξάνδρου και Κολυβάτων, σύµφωνα µε την οποία εντάχθηκαν στη ∆
Ζώνη δηµοτικών τελών λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και για λόγους δίκαιης και ίσης µεταχείρισης µε τους
οικισµούς που έχουν τα ίδια ή παρόµοια χαρακτηριστικά.
Ύστερα από τα ανωτέρω προτείνεται η διατήρηση της τιµής των τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισµού ανά ζώνη και τετρ.
µέτρο (για οικίες και καταστήµατα), σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:
Α΄ ΖΩΝΗ
ΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
2,0 €

Τετρ. µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
3,5 €

1

ΛΕΥΚΑ∆Α

529,168

1,058,336.00

181,772

636,202.00

2

ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑΣ

15,485

30,970.00

17,588

61,558.00

3

ΝΙΚΙΑΝΑ

72,180

144,360.00

38,750

135,625.00

4

ΑΠΟΛΠΑΙΝΑ

57,289

114,578.00

5,308

18,578.00

5

ΚΑΤΟΥΝΑ ΛΥΓΙΑ

79,308

158,616.00

28,355

99,242.50

6

ΒΑΣΙΛΙΚΗ - ΠΟΝΤΙ

30,384

60,768.00

44,426

155,491.00

7

ΝΥ∆ΡΙ- M.
ΑΥΛΑΚΙ- ΣΤΕΝΟΠΕΡΙΓΙΑΛΙΜΙΚΡΟΣ ΓΙΑΛΟΣ

86,322

172,644.00

66,379

232,326.50

ΣΥΝΟΛΟ

870,136

1,740,272.00

382,578

1,339,023.00

Β΄ ΖΩΝΗ
ΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
1,40 €

Τετρ. µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
2,00 €

1

ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ

16,268

22,775.20

6,034

12,068.00

2

ΚΑΡΥΩΤΕΣ

23,293

32,610.20

7,002

14,004.00

5

3

ΤΣΟΥΚ/∆ΕΣ

39,178

54,849.20

9,534

19,068.00

4

ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ

44,233

61,926.20

11,243

22,486.00

5

ΜΑΡΑΝΤΟΧΩΡΙ

26,756

37,458.40

5,230

10,460.00

6

ΣΥΒΡΟΣ

21,120

29,568.00

2,754

5,508.00

7

ΒΛΥΧΟ - ΓΕΝΙ ∆ΕΣΙΜΙ

29,214

40,899.60

9,451

18,902.00

ΣΥΝΟΛΟ

200,062

280,086.80

51,248

102,496.00

Γ΄ ΖΩΝΗ
ΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΣ

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
1,00 €

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
1,30 €

1

ΑΘΑΝΙ

13,693

13,693.00

3,306

4,297.80

2

ΒΟΥΡΝΙΚΑΣ

9,165

9,165.00

260

338.00

3

∆ΡΑΓΑΝΟ

8,560

8,560.00

770

1,001.00

4

ΕΥΓΗΡΟΣ

25,584

25,584.00

9,520

12,376.00

5

ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑ

13,766

13,766.00

1,647

2,141.10

6

ΧΟΡΤΑΤΑ

8,622

8,622.00

972

1,263.60

7

ΚΑΤΩΧΩΡΙ

6,011

6,011.00

2,649

3,443.70

8

ΝΕΟΧΩΡΙ ΠΑΛΙΟΚΑΤΟΥΝΑ Μ. ΑΥΛΑΚΙ

14,243

14,243.00

20,200

26,260.00

9

ΠΟΡΟΣ

8,913

8,913.00

2,721

3,537.30

10

ΦΤΕΡΝΟ

7,451

7,451.00

623

809.90

11

ΚΑΡΥΑ

55,609

55,609.00

6,020

7,826.00

12

ΠΗΓΑ∆ΗΣΑΝΟΙ

7,216

7,216.00

1,170

1,521.00

13

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΤΑ

8,981

8,981.00

2,385

3,100.50

14

∆ΡΥΜΩΝΑΣ

6,634

6,634.00

1,211

1,574.30

15

ΕΞΑΝΘΕΙΑ

13,646

13,646.00

2,815

3,659.50

16

ΚΑΒΑΛΟΣ

16,256

16,256.00

1,206

1,567.80

17

ΛΑΖΑΡΑΤΑ

26,744

26,744.00

4,303

5,593.90

18

ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙ

11,947

11,947.00

833

1,082.90

19

ΣΠΑΝΟΧΩΡΙ

13,504

13,504.00

2,316

3,010.80

20

ΧΑΡΑ∆ΙΑΤΙΚΑ

6,481

6,481.00

418

543.40

ΣΥΝΟΛΟ

283,026

283,026.00

65,345

84,948.50

ΟΙΚΙΕΣ

ΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
0,80 €

Τετρ.
µέτρα
2017

Ισχύουσα
τιµή/µ2
1,2 €

∆΄ ΖΩΝΗ

1

ΑΓ. ΗΛΙΑΣ

6,896

5,516.80

619

742.80

2

ΚΟΜΗΛΙΟ

6,456

5,164.80

416

499.20

3

ΝΙΚΟΛΗ

5,229

4,183.20

425

510.00

4

ΒΑΥΚΕΡΗ

31,692

25,353.60

5,166

6,199.20

5

ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ

17,319

13,855.20

18,980

22,776.00

6

ΕΓΚΛΟΥΒΗ

10,348

8,278.40

631

757.20

6

7

ΚΑΛΑΜΟΣ

37,494

29,995.20

1,886

2,263.20

8

ΚΑΣΤΟΣ

10,593

8,474.40

932

1,118.40

9

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ

2,586

2,068.80

675

810.00

10

ΚΟΛΥΒΑΤΑ

1,301

1,040.80

0

0.00

129,914

103,931.20

29730

35,676.00

ΣΥΝΟΛΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
2,407,316.00

1,562,143.50

Α+Β+Γ+∆ ΖΩΝΩΝ

Σύµφωνα µε τους παραπάνω πίνακες το σύνολο των εσόδων υπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 4.096.973,90 €.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής του ∆ήµου, µε δεδοµένη την διάρκεια της κοινωνικοοικονοµικής κρίσης, ο ∆ήµος
Λευκάδας εφαρµόζει το κοινωνικό τιµολόγιο για την υποστήριξη των ευάλωτων πληθυσµιακών οµάδων και την ενίσχυση των
νέων επιχειρηµατιών.
Ο Νόµος 4368/2016 («Παράλληλο Πρόγραµµα») άρθρο 13, παρέχει στους ∆ήµους τη δυνατότητα να καθορίσουν κοινωνικό
τιµολόγιο µε οικονοµικές ελαφρύνσεις (ή απαλλαγές) σε οικονοµικά αδύναµες κοινωνικές οµάδες.
Οι οµάδες των συµπολιτών µας που προτείνουµε να ενταχθούν στο κοινωνικό τιµολόγιο είναι οι εξής:
α) Μακροχρόνια άνεργοι µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 7.000,00€, έκπτωση 50% στα τέλη καθαριότητας και
φωτισµού.
Εκτιµώµενο κόστος: 400 άτοµα Χ 80 € = 32.000 €
β) Άποροι Απαλλαγή των δηµοτικών τελών.
Άποροι θεωρούνται οι ωφελούµενοι του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) µε το
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδροµή» για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020, όπως αυτό
υλοποιείται από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και το Τµήµα Πρόνοιας του ∆ήµου Λευκάδας.
Εκτιµώµενο κόστος: 300 άτοµα Χ 100 €= 30.000 €
γ) Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι µε ανήλικα τέκνα ή τέκνα σε σπουδές και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως
10.000,00€, έκπτωση 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού.
Εκτιµώµενο κόστος: 200 άτοµα Χ 80 € = 16.000 €
δ) Μονογονεϊκές οικογένειες µε προστατευόµενα τέκνα και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 7.000,00€, έκπτωση
50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού.
Εκτιµώµενο κόστος: 50 άτοµα Χ 80 € = 4.000 €
ε) Ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 80% ή µεγαλύτερο και ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα έως 7.000,00€ απαλλαγή,
µε ετήσιο εισόδηµα από 7.000,00€ έως 12.000,00€ έκπτωση 50%
Εκτιµώµενο κόστος: 100 άτοµα Χ 130 € = 13.000 €
Εκτιµώµενο κόστος: 100 άτοµα Χ 70 € = 7.000 €
ΣΥΝΟΛΟ:
20.000 €
στ) Πολυµεταγγιζόµενα άτοµα ή άτοµα που υπόκεινται σε αιµοκάθαρση και µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι
10.000,00€ έκπτωση 50% στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού.
Εκτιµώµενο κόστος: 30x80€= 2.400 €
ο
ζ) Νέοι επαγγελµατίες έως 35 ετών µε οικογενειακό εισόδηµα έως 10.000,00€ απαλλαγή στα τέλη για το 1 έτος και
παράταση για ένα ακόµη έτος εφόσον η έδρα τους παραµένει στο ∆ήµο Λευκάδας.
Εκτιµώµενο κόστος: 150 X 80 €= 12.000 €
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ: 116.400,00€
Η ένταξη στο κοινωνικό τιµολόγιο θα πραγµατοποιείται εφόσον η ακίνητη περιουσία των ενδιαφεροµένων δεν
υπερβαίνει σε αξία τις 150.000,00€
Απαιτούµενα δικαιολογητικά
1.Αίτηση ενδιαφεροµένου ή εξουσιοδοτουµένου (µε εξουσιοδότηση)
2. Αστυνοµική ταυτότητα ενδιαφεροµένου
3.Πρόσφατη απόδειξη της ∆ΕΗ, της κατοικίας όπου διαµένουν µε την οικογένειά τους(έγγαµοι) ή µε τους γονείς τους
(άγαµοι)
4. Συµβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου ή συµβόλαιο µίσθωσης στο όνοµα του ενδιαφερόµενου ή των συγγενών µε τους
οποίους διαµένει (γονείς, τέκνα, σύζυγος κλπ)
5.Εκκαθαριστικό σηµείωµα φόρου εισοδήµατος τελευταίου οικονοµικού έτους
6.Έντυπο περιουσιακής κατάστασης Ε9
7. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
8.Υπεύθυνη ∆ήλωση του ενδιαφερόµενου ή των οικείων του, µε την οποία θα δηλώνουν ότι σε περίπτωση λήξης της
µίσθωσης ή αλλαγής κατοικίας ή επερχόµενης έλλειψης των προϋποθέσεων, δεσµεύονται να ενηµερώσουν την Υπηρεσία,
προκειµένου να προβεί στην επαναφορά της αρχικής χρέωσης του ακινήτου.
Ανάλογα µε την κατηγορία υποβάλλονται επιπλέον τα κάτωθι:
1.Για τα ΑΜΕΑ: Γνωµάτευση αρµόδιας Υγειονοµικής Επιτροπής, όπου θα αναφέρεται το ποσοστό αναπηρίας και η
χρονική διάρκεια επανελέγχου του.
2. Για πολύτεκνες οικογένειες: Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδας, η οποία απονέµει
την πολυτεχνική ιδιότητα, στο σώµα του οποίου θα επισηµαίνεται η τελευταία θεώρηση, η οποία γίνεται ανά τριετία ατελώς.
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3. Για µονογονεϊκές οικογένειες: ∆ικαστική Απόφαση, από την οποία θα αποδεικνύεται ο γονέας που έχει την επιµέλεια
των τέκνων, σε περίπτωση διαζευγµένων γονέων.
4. Για µακροχρόνια ανέργους: Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕ∆.
5. Για νέους επαγγελµατίες: Βεβαίωση έναρξης επαγγέλµατος.
Από τη κατάθεση της αίτησης και των απαιτούµενων δικαιολογητικών έως την αλλαγή των στοιχείων στη ∆ΕΗ θα
µεσολαβεί πάντα ένα εύλογο χρονικό διάστηµα, για το οποίο σε καµία περίπτωση δεν δηµιουργείται υποχρέωση του ∆ήµου για
καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συµψηφισµού κ.λπ..
To συνολικό κόστος από την εφαρµογή του κοινωνικού τιµολογίου, εκτιµάται σε 116.400,00€ ανά έτος.
Οι προαναφερθείσες απαλλαγές –µειώσεις θα ισχύσουν από τη λήψη της παρούσης µέχρι ανακλήσεώς της και εφόσον
έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διαδικασίες µέσω ∆.Ε.Η.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Για να ισχύουν οι απαλλαγές, οι ωφελούµενοι πρέπει να ενηµερώνουν µε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά
τις υπηρεσίες του ∆ήµου ανά διετία.
Συνολικά προσδοκώµενα έσοδα από την επιβολή τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020
ΕΣΟ∆Α: 4.096.973,90 €
ΜΕΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ: 116.400,00 €
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ: 3.980.573,90 €
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Κ.Α. ΕΣΟ∆ΩΝ
Κ.Α.
0311.001
0311.002
2111.001
2111.002
3211

Περιγραφή Κ.Α.
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
από ∆ΕΗ Α.Ε.
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89)
από ιδιωτικούς παρόχους
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
από ∆ΕΗ Α.Ε.
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού
από ιδιωτικούς παρόχους
Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού

Ποσό
3.194.716,40

Σύνολο:

3.980.573,90

205.283,60
473.881,17
76.118,83
30.573,90

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
Οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα µε τις
προβλεπόµενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισµού και απαιτείται να
καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας-ηλεκτροφωτισµού:

Κ.Α. ∆ΑΠΑΝΩΝ
Κ.Α.
20-6011

Περιγραφή Κ.Α.
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

Ποσό
826.500,00

20-6012

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

56.000,00

20-6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

155.000,00

20-6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

16.000,00

20-6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός,
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

50.000,00

20-6042

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

10.000,00
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20-6051.001

Εργοδοτική εισφορά Τ.Α.∆.Κ.Υ.-ΤΕΑ∆Υ

20-6051.002

Εργοδοτική εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη παροχή
σε χρήµα

20-6051.003

Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ

20-6051.004

Εργοδοτική εισφορά ΤΕΑ∆Υ-Βαρέα

20-6051.005

Εργοδοτική εισφορά για υγειονοµική περίθαλψη παροχής
σε είδος

36.000,00

20-6051.006

Εργοδοτική συνταξιοδοτική εισφορά τακτικών υπαλλήλων
υπέρ Ε.Φ.Κ.Α.

76.000,00

20-6052.001

Εργοδοτικές Εισφορές Ι.Κ.Α.

46.000,00

20-6054.001

Εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α.

17.000,00

20-6063.001

Παροχή ειδών ατοµικής προστασίας

29.000,00

20-6063.002

Χορήγηση γάλακτος

29.000,00

20-6063.003

Παροχή ΜΑΠ και γάλακτος αποτίµησης σε χρήµα (Ν.
4483/17, άρθρο 97) -ΦΕΚ 107 Α΄

23.000,00

20-6117.001

Αµοιβές για τη λήψη µέτρων προληπτικής ιατρικής για τη
διενέργεια ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων

780,00

20-6117.002

∆απάνη για υγειονοµική ταφή απορριµµάτων

20-6117.003

Παροχή υπηρεσιών συµβούλου για αναβάθµιση δικτύου
οδοφωτισµού ∆ήµου Λευκάδας

24.800,00

20-6162.001

∆ικαιώµατα ∆.Ε.Η. από είσπραξη τελών

50.000,00

20-6162.002

∆ικαιώµατα ιδιωτικών παροχών από είσπραξη τελών

15.000,00

20-6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών,
πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας

20-6252

Ασφάλιστρα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

1.000,00

20-6253

Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

5.200,00

20-6262.001

Παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεµατοποιητή αστικών
αποβλήτων

20.000,00

2.400,00

48.000,00
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3.000,00

600.689,40

740.000,00

20.000,00

20-6263

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

20-6264.000

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

20-6264.001

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων ΣΜΑ

20-6265.001

Επισκευή ελαστικών

20-6265.003

Επισκευή κάδων απορριµµάτων

20-6265.004

Εγκατάσταση
µηχανήµατος
απορριµµατοφόρο

σε

9.300,00

20-6265.005

Επισκευή - συντήρηση υπόγειων κάδων και µηχανισµών
τους του ∆ήµου Λευκάδας

8.000,00

20-6277.003

Μεταφορά δεµατοποιηµένων απορριµµάτων

20-6279.001

Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων
δρόµων και κοινοχρήστων χώρων ∆ .Ε. Καλάµου

6.386,00

20-6279.002

Εργασίες καθαρισµού και συλλογής απορριµµάτων
δρόµων και κοινοχρήστων χώρων ∆.Ε. Καστού

7.496,00

20-6322

Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

2.500,00

20-6323

Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

2.200,00

20-6324.001

Τεχνικός έλεγχος
ταχογράφων

20-6331

Λοιποί φόροι και τέλη

20-6412

Έξοδα µεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά

20-6414.002

Μεταφορά απορριµµάτων από τον Κάλαµο

10.000,00

20-6414.003

Μεταφορές - µετακινήσεις υπόγειων κάδων

15.000,00

20-6414.005

Μεταφορές οχηµάτων και µηχανηµάτων

20-6422

Οδοιπορικά
υπαλλήλων

20-6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)

έξοδα

30.000,00

8.000,00

10.000,00

2.000,00

οχηµάτων

10.000,00

(γερανός)

ΚΤΕΟ

242.229,98

και

ελέγχου

2.200,00

500,00

και

αποζηµίωση
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1.000,00

1.500,00

µετακινούµενων

4.000,00

6.000,00

20-6641

Προµήθεια καυσίµων
µεταφορικών µέσων

και

λιπαντικών

20-6644

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες

10.000,00

20-6671

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων

90.000,00

20-6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων

20.000,00

20-6699.002

Προµήθεια ψηκτρών

5.500,00

20-6699.003

Προµήθεια ελαστικών

20.000,00

20-6699.004

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Λευκάδας

20.000,00

20-6699.005

Προµήθεια. ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Σφακιωτών

20.000,00

20-6699.006

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆Ε Ελλοµένου

20.000,00

20-6699.009

Προµήθεια εργαλείων

15.000,00

20-6699.010

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε.ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ

20.000,00

20-6699.011

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε.ΚΑΡΥΑΣ

20.000,00

20-6699.016

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆ .Ε. Καλάµου

10.000,00

20-6699.017

Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆. Ε.Καστού

10.000,00

20-6699.018

Προµήθεια εξοπλισµού
µηχανηµάτων έργων

20-6699.019

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών καθαριότητας

20-6699.020

Προµήθεια διαφόρων
απορριµµάτων

20-7325.006

Επέκταση δικτύου φωτισµού παραλίας Λυγιάς

20-7326.012

Κατασκευή
τοιχίου
αντιστήριξης
ανακύκλωσης απορριµµάτων

20-7336.001

Εργασίες
συντήρησης
και
επισκευής
Ηλεκτροφωτισµού Καλάµου Καστού

ασφάλειας

υλικών

11

για

κίνηση

οχηµάτων

χωροθέτησης

και

172.100,00

3.350,00

4.500,00

κάδων

6.000,00

474,26

εγκατάστασης

∆ικτύων

7.100,00

7.021,80

20-7336.002

Εργασίες διαµόρφωσης ΧΑ∆Α Λευκάδας

20-7341.019

∆ιαµόρφωση κοινόχρηστων χώρων µέσω της προµήθειας
και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριµµάτων (ίδια
συµµετοχή για τη χρηµ/ση του Πράσινου Ταµείου)

10.884,56
**

20-7425.001

Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισµού

20.000,00

20-7425.002

Επέκταση παρ. δικτύου ηλεκτροφωτισµού σχεδίου πόλης

5.000,00

20-7425.022

24.800,00

20-8117.009

Γενικές υπηρεσίες συµβούλου για σχεδιασµό, προγρ/σµό
και οργάν. επιχ. δρ. προµήθειας εξοπλ. και λειτουρ.
σειραδίων κοµποστοπ. βιοαποβλήτων µε τη µεταφορά της
σχετ. τεχνογνωσίας για το µεταβατικό στάδιο
Οφειλές ΠΟΕ

20-8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

Σύνολο:

4.588,00

125.000,00

30.573,90

3.980.573,90

Στον ΚΑΕ 20-7341.019 έχει εγγραφεί πίστωση συνολικού ποσού: 53.270,40 €, το ποσό των 42.385,84 αφορά χρηµατοδότηση
του Πράσινου Ταµείου και το ανωτέρω αναγραφέν ποσό των 10.884,56 € θα καλυφθεί από ίδιους πόρους και αφορά δαπάνη
της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού.
Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020,
αναµένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 3.980.573,90 €.
Συµπέρασµα:
Συνεπώς, οι προβλεπόµενες συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Λευκάδας, για το οικονοµικό έτος 2020, οι οποίες αναµένεται να
ανέλθουν στο ύψος 3.980.573,90 €, ισοσκελίζουν µε το σύνολο των προβλεπόµενων δαπανών, οι οποίες αναµένεται να
ανέλθουν στο ύψος των 3.980.573,90 €, καλύπτοντας έτσι το κόστος λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού.
Ύστερα από τα ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Τη διατήρηση των συντελεστών χρέωσης των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020 στις ίδιες
τιµές µε το έτος 2019 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 434/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.»
Στη συνέχεια έδωσε περαιτέρω διευκρινήσεις η κα Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος του Τµήµατος Πρ/σµού, Λογιστηρίου &
Προµηθειών του ∆ήµου.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από τις
δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18
•
Τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο
3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την διατήρηση των συντελεστών χρέωσης των δηµοτικών τελών καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020, στις ίδιες τιµές µε το έτος 2019 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 434/2018 απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 389/2019.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο δηµοτικός Σύµβουλος κ. Βερροιώτης Ευάγγελος είπε: «Είµαστε αντίθετοι στη φιλοσοφία των ανταποδοτικών και
πιστεύουµε ότι πρέπει να υπάρχει επαρκής κρατική χρηµατοδότηση στους ∆ήµους».
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι ένας (21) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισαν τρεις (3) οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος, Βεροιώτης Αλέξανδρος, Ζαβιτσάνος Πέτρος.
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Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Την έγκριση της αρ. 389/2019 ανωτέρω απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που αφορά στον
καθορισµό τελών καθαριότητας– ηλεκτροφωτισµού, για το έτος 2020 και συγκεκριµένα στην διατήρηση των
συντελεστών χρέωσης των δηµοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2020, στις ίδιες τιµές
µε το έτος 2019 σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 434/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 432/19.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΛΗΓΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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