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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 39ης/29-11-2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 161/2021
ΘΕΜΑ:

Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή του Ενιαίου
Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού
Φόρου και Τ.Α.Π για το έτος 2022.

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 29η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2021, ημέρα
της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση (τηλεδιάσκεψη), λόγω των μέτρων
προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 3783/2511-2021 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα επτά (7):
Παρόντες
Απόντες
1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος
2 Αχίλλας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
3 Καμκούτης Θωμάς, Αντιδήμαρχος
4 Αγγέλης Δημήτριος
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Τσέγκος Νικόλαος
7 Τέτος Νικόλαος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού.
Ο Πρόεδρος για το πρώτο θέμα της συνεδρίασης, απέστειλε ηλεκτρονικά στα
μέλη την εισήγηση, η οποία ανέφερε τα εξής:
Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2022 και προκειμένου να
εγγραφούν οι ανάλογες πιστώσεις στο σκέλος εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού επιβάλλεται να ληφθεί απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου για την αναπροσαρµογή ή µη των σχετικών τελών.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/07-062010 τ.Α’, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 ΦΕΚ 197/1210-2020 τ.Α’, και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/19 ΦΕΚ 134/09-082019 τ.Α’, η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τα
σχέδια των κανονιστικών αποφάσεων, µεταξύ των οποίων βρίσκονται οι
αποφάσεις περί επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών.
Το άρθρο 185 του Ν.4555/18 ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α’ (Έννοια,
περιεχόµενο και τρόπος καθορισµού των ανταποδοτικών τελών) περιγράφει
αναλυτικά τόσο τον τρόπο λήψης της απόφασης όσο και αυτόν του καθορισµού
των συντελεστών.
Για τη σύνταξη του προϋπολογισµού των ανταποδοτικών τελών
εφαρµόσθηκε η ΚΥΑ οικ.55040/21-07-2021 ΦΕΚ 3291/26-07-2021 τ.Β’
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-

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων,
οικονοµικού έτους 2022 - µερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253)
απόφασης» που ορίζει τα ακόλουθα:
«Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα και δαπάνες
ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε
ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας
και φωτισµού) για τον προϋπολογισµό 2022, γίνονται µε γνώµονα το κόστος
παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται
να εισπραχθούν εντός του έτους 2021. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα
έσοδα του έτους 2021 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα
πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για
το έτος 2022, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να
συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.
Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά
αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:
την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2020
την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2021 και µέχρι το
µήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022

-

την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2020 για την ίδια, ως άνω περίοδο
(δηλ. εάν το σχέδιο προϋπολογισµού 2022 καταρτίζεται Ιούλιο 2021, τα στοιχεία
Ιαν-Ιουνίου 2020 και 2021)
την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2021, η
οποία υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού
του έτους 2020.

-

Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των
ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών 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,
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της
αρχής της ανταποδοτικότητας,
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και
δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου».
Η ισοσκέλιση δεν τελεί υπό την έννοια της πλήρους αντιστοίχισης, ενώ
παραδεκτή θεωρείται µια απόκλιση σε ποσοστό 10% (Έγγραφο Υπ. Εσωτ.
3995/17-02-2017).
Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του
Ν.4483/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του
Ν.4674/2020 για τους δήμους με πληθυσμό κάτω των είκοσι χιλιάδων (20.000)
κατοίκων δίνεται η δυνατότητα ισοσκέλισης των ανταποδοτικών υπηρεσιών κατά
την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους, όταν τα έσοδα των ανταποδοτικών
τους υπηρεσιών δεν επαρκούν για να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες, να τις
καλύπτουν από κάθε είδους τακτικά και έκτακτα έσοδά τους, που δεν
προορίζονται για ειδικό σκοπό.
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Πίνακας Β3. ΕΣΟΔΑ

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

0311.01

0511.01

Τέλος καθαριότητας (άρθρο
25 Ν 1828/89). Γράφεται
ποσό κατά πρόβλεψη
σύμφωνα με την αριθμ.
60/2019 απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου
Ποσό ανείσπρακτο από
Δ.Ε.Η.
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων
χώρων (άρθρο 10 Ν
1080/80).Γράφεται ποσό
κατά πρόβλεψη σύμφωνα
με την αριθ. 60/2019
απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου.
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2020

ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΕΩΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
2021

ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΩΣ
31/12/2021

187.286,38 168.923,20 149.263,60 187.286,38

35.406,74

42.780,52

36.987,58

35.406,74

13.414,11

11.993,73

11.633,84

13.414,11

236.107,23 223.697,45 197.885,02 236.107,23

Για τον καθορισµό εσόδων του έτους 2022 λαµβάνονται υπόψη το σύνολο
των τετραγωνικών µέτρων που αναφέρονται στο αρχείο της ∆.Ε.Η. ανά
συντελεστή χρέωσης (οικιακό ή επαγγελµατικό) καθώς και οι εισπράξεις κατά το
τρέχον έτος.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του αρχείου τα τετραγωνικά µέτρα για τις οικίες
ανέρχονται σε
187.065 τ.µ που χρεώνονται µε τιµή 1,10€ ανά τ.µ και για επαγγελµατική
χρήση 22.493 τµ. µε τιµή 1,21 €.

ΧΡΉΣΗ
ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ
ΟΙΚΙΑΚΗ
187.065,00
1,10 205.771,50
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
22.493,00
1,21 27.216,53
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ
232.988,03
ΕΞΟ∆Α:
Τα έξοδα της υπηρεσίας 20 καθαριότητας
διαμορφώνονται αναλυτικά στον παρακάτω
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
Κ.Α.
ΤΙΤΛΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2020
20.6011.01

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

47.820,42
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και ηλεκτροφωτισμού
πίνακα:
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΕΩΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 31/12/2021
2020
2021
39.778,26

49.883,12

52.000,00
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20.6041.01

20.6041.02

20.6051.01

20.6054.01

20.6054.02

20.6061.01
20.6063.01
20.6063.02
20.6151.01

20.6211.01
20.6252.01
20.6262.02
20.6263.01
20.6263.02
20.6264.01
20.6279.01
20.6462.01
20.6641.01
20.6661.01
20.6662.01
20.6662.02

Τακτικές αποδοχές
(περιλαμβάνονται βασικός
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά
επιδόματα)Έκτακτων υπαλλήλων
(πρόγραμμα ανέργων 55 - 67
χρηματοδοτούμενο από Ο.Α.Ε.Δ)
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με
σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την
αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού covid-19
Εργοδοτικές εισφορές
προσωπικού με σύμβαση
Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού (πρόγραμμα
ανέργων 55 - 67
χρηματοδοτούμενο από Ο.Α.Ε.Δ)
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου
προσωπικού (ΙΔΟΧ) για την
αντιμετώπιση της διασποράς του
κορωνοϊού covid-19
Παροχές σε είδος (προμήθεια
γάλακτος)
Λοιπές παροχές σε είδος
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση
εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ)
από την είσπραξη τελών και
φόρων
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος
για φωτισμό οδών,Πλατειών και
κοινοχρηστων χώρων και
παραγωγικής διαδικασίας
Ασφάλιστρα μηχανημάτων
Συντήρηση δικτύου φωτισμού.
Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή
απορριμματοφόρου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών
μηχανημάτων
Αποκομιδή αδρανών υλικών &
υλικών κατεδάφισης
Δημοσίευση προκυρήξεων
Προμήθεια καυσίμων και
λιπαντικών για κίνηση
μεταφορικών μέσων
Προμήθεια ηλεκτρολογικού
υλικού συντήρησης κτιρίων
Υλικά συντήρησης κι επισκευής
λοιπών εγκ/σεων (λαμτήρες)
Προμήθεια ηλεκτρ/κού υλικού
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28.197,60

25.362,00

10.300,00

13.000,00

0,00

0,00

34.397,33

36.000,00

13.228,41

11.455,82

11.223,31

12.000,00

4.719,42

3.913,43

2.964,30

3.500,00

0,00

0,00

9.639,21

11.000,00

659,89

0,00

659,89

700,00

544,81

0,00

80,64

200,00

1.637,79

1.637,79

0,00

400,00

0,00

0,00

4.848,20

6.000,00

95.937,44

88.894,05

77.107,86

105.000,00

293,00

0,00

304,00

400,00

439,39

439,39

967,20

2.000,00

1.098,64

0,00

676,72

1.098,64

1.199,99

0,00

0,00

1.199,99

7.266,40

7.266,40

155,00

1.000,00

2.976,00

0,00

1.900,92

2.976,00

0,00

0,00

248,00

350,00

4.822,99

4.822,99

7.088,32

8.500,00

743,17

743,17

0,00

1.000,00

3.043,77

790,00

2.613,47

3.000,00

1.313,02

0,00

2.155,85

2.500,00

ΑΔΑ: ΩΤΚΒ46ΜΓΗΖ-Ζ9Π

20.6691.01
20.6721.01
20.8113.02
20.8116.01

Υλικά άμεσης ανάλωσης
Εισφορά σε Φορείς Διαχείρισης
Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)
Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές υπηρεσιών
Δαπάνες προμήθειας
αναλωσίμων
ΣΥΝΟΛΟ

987,41

987,41

0,00

0,00

79.874,11

59.905,58

67.622,22

79.874,11

1.094,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

362,21

0,00

297.898,42

245.996,29

285.197,77

343.698,74

Πίνακας: α) Δαπανών που επιβαρύνουν την Υπηρεσία 20 Καθαριότητας/Ηλεκτροφωτισμού οι οποίες
ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες και πρέπει να γίνει διαχωρισμός.

Εως
31/12/2020

Αξία κατανάλωσης ρεύματος Βιολογικού
καθαρισμό το οποίο έχει υπολογιστεί για τον
καθορισμό τελών Βιολογικού καθαρισμού και
βαρύνει την Υπηρεσία 25.

Εως
31/10/2020

Εως
31/10/2021

Εκτίμηση έως
την
31/12/2021

37.639,00

30.600,00

34.004,00

37.639,00

Αποκομιδή αδρανών υλικών & υλικών
κατεδάφισης, δαπάνη που επιβαρύνει την
Υπηρεσία 30 "Τεχικών έργων"

2.976,00

0,00

1.900,92

2.976,00

Αξία κατανάλωσης ρεύματος Δημοτικών
κτιρίων (Κ.Π.Ε, Δημοτικό Γυμναστήριο,
Πνευματικό Κέντρο, Δημοτικό κατάστημα,
παιδικός σταθμός, παιδική βιβλιοθήκη) τα
οποία βαρύνουν τις Υπηρεσίες 10
Οικονομικές/Διοικητικές & 15
πολιτισμού/Αθλητισμού & Κοιν. Πολ.

12.200,00

10.166,00

10.166,00

12.200,00

52.815,00

40.766,00

46.070,92

52.815,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας: β) χρηματοδοτήσεων από προγράμματα που δεν βαρύνουν την Υπηρεσία 20 και πρέπει να
αφαιρεθούν από το κόστος λειτουργίας της.
Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την αντιμετώπιση της
διασποράς του κορωνοϊού covid-19 η δαπάνη
των οποίων καλύπτεται από χρηματοδοτήσεις
του ΥΠΕΣ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
(ΙΔΟΧ) για την αντιμετώπιση της διασποράς
του κορωνοϊού covid-19 η δαπάνη των οποίων
καλύπτεται από χρηματοδοτήσεις του ΥΠΕΣ
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34.397,33

36.000,00

9.639,21

11.000,00
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(πρόγραμμα ανέργων 55 - 67
χρηματοδοτούμενο από Ο.Α.Ε.Δ) 750 €/μήνα

9.000,00

7.500,00

7.500,00

9.000,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9.000,00

7.500,00

51.536,54

56.000,00

Σύνολο δαπανών προς αφαίρεση από τα
έξοδα της Υπηρεσίας 20 Ηλεκτροφωτισμού
και καθαριότητας.

61.815,00

48.266,00

97.607,46

108.815,00

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 ΚΑΘ/ΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

236.083,42

197.730,29

187.590,31

234.883,74

23,81

25.967,16

10.294,71

1.223,49

Ταμειακό Πλεόνασμα/Ελλειμμα

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και με καλύτερη διαχείριση των εξόδων για
το οικ. έτος 2022, τα έσοδα καλύπτουν τις δαπάνες της Υπηρεσίας 20
καθαριότητας/ηλεκτροφωτισμού και προτείνεται η μη αναπροσαρμογή
των συντελεστών για το οικονομικό έτος 2022, και διατήρησή των όπως
αυτοί καθορίστηκαν με την 60/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και
συγκεκριμένα:
1. του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού
α) Σε 1,10 €/m2 για τις κατοικίες και
β) Σε 1,21 €/m2 για τα καταστήματα.
2. του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών σε 0,1% και
3. του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε 0,25‰
Μετά από αυτά καλείται η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά
από διαλογική συζήτηση των μελών της
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Καθορίζει συντελεστές του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και
Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικού Φόρου και Τ.Α.Π για το έτος 2022, τους ίδιους όπως και
στο έτος 2021 και συγκεκριμένα:
1.- του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας – Φωτισμού
α) Σε 1,10 €/m2 για τις κατοικίες και
β) Σε 1,21 €/m2 για τα καταστήματα.
2.- του Δημοτικού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών σε 0,1% και
3.- του Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) σε 0,25‰
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 161/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 29 Νοεμβρίου 2021
Ο Πρόεδρος
Μανώλης Κ. Στεργίου
Δήμαρχος Βελβεντού
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