
Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 22/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  101/2018                                  Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Εισήγηση της Ο.Ε. προς το Δ.Σ. για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού και δημοτικού φόρου  έτους 2019  . 

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 17η του  μήνα 
Οκτωβρίου  2018  ημέρα  Τετάρτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση 
τα μέλη της Οικονομικής  Επιτροπής ύστερα από την αριθ. 10432/10-10-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Κακάνης Κωνσταντίνος  

Δήμαρχος 

Δ.Σ. 

ως  Πρόεδρος

ως Μέλος

3.

4. 

Τουλούπας Νικόλαος 

Πορφυρίδης Χριστόφορος 

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

5.

6.

  

Καζάς Παναγιώτης

Βασιλειάδου Ξανθίππη

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος

ως Αντιπρόεδρος 
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Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Ασλανίδου Αργυρούλα ,  Δ.Σ.  ως μέλος , η οποία  δεν   προσήλθε αν 
και κλήθηκαν νόμιμα .

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το 6ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
τα παρακάτω :

Με τις  αριθ. 325/20111 & 326/2011 αποφάσεις  του Δ.Σ. καθορίστηκαν τα τέλη 
καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού για  το  Δήμο  Πύδνας Κολινδρού από το  έτος 
2012 και  εφεξής  καθώς και  ο  δημοτικός  φόρος .  Επίσης  με  την  αριθ.  263/2017 
καθορίστηκαν τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και ο δημοτικός φόρος για 
το έτος 2018. Σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις  τα τέλη  διαμορφώθηκαν ως 
εξής : 

Συντελεστές τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού :

Α)    Για στεγασμένους χώρους κατοικιών : 1,80 € / τ.μ. ( ένα ευρώ και ογδόντα 
λεπτά ανά τ.μ. ) 

Β)   Για  στεγασμένους  χώρους  και  μη  στεγασμένους  χώρους  καταστημάτων  , 
Βιοτεχνιών κλπ : 2,20 €/ τ.μ. ( δύο ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2,20 ) ανά τ.μ. ) 

Γ)   Τα  ακίνητα  που  δεν  ηλεκτροδοτούνται  απαλλάσσονται  από  τα  τέλη 
καθαριότητας εφόσον οι ιδιοκτήτες τους καταθέσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 3345/2005 .

  Δ)  Για στεγασμένους χώρους οποιασδήποτε χρήσης  εκτός σχεδίου στους οποίους 
παρέχεται η υπηρεσία της καθαριότητας  1,20 €/τ.μ. ( ένα ευρώ και είκοσι 
λεπτά ανά τ.μ. ) .

            Επίσης  με την αριθ. 325/2017 απόφαση του Δ.Σ. καθορίστηκε η επιβολή και το 
ύψος  του δημοτικού φόρου για το έτος 2012 και εφεξής όπως παρακάτω : 

                Συντελεστής δημοτικού φόρου σε 0,07 €/ τ.μ. ετησίως ( επτά λεπτά / τ.μ. ) 

              Ο Πρόεδρος πρότεινε  επίσης να προστεθούν κάποιοι συντελεστές και να 
διαμορφωθεί  ο  συντελεστής  της  κατηγορίας  Δ)  που  αναφέρεται  παραπάνω για 
δικαιότερη επιβολή τελών όπως παρακάτω :

1) Η  περίπτωση  Δ)  που  αναφέρετε  παραπάνω  να  διαμορφωθεί  ως  εξής  :  Για 
στεγασμένους  χώρους  οποιασδήποτε  χρήσης  (  επαγγελματικούς  ,  αγροτικές 
αποθήκες κλπ ) εκτός σχεδίου καθώς και για μη στεγασμένους επαγγελματικούς 
χώρους εντός ή εκτός σχεδίου 0,80 € / τ.μ. ( ογδόντα λεπτά ανά τ.μ. ) και 
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2) Για  στεγασμένους  επαγγελματικούς  χώρους  και  αγροτικές  αποθήκες  εντός 
σχεδίου άνω των 500 τ.μ. 1,20 €/τ.μ. ( ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ανά τ.μ. ) 

            Επίσης προτάθηκε από τον Πρόεδρο  για το έτος 2019 να μην υπάρξει μεταβολή 
στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και στο δημοτικό φόρο πλην των νέων 
συντελεστών  που προτείνονται για τη δικαιότερη επιβολή των τελών  δεδομένου του 
γεγονότος ότι και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας αυτής δεν έχουν 
μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια και κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για τη λήψη 
απόφασης .

Τα  μέλη  της      Οικονομικής    Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση της ανωτέρω 
εισήγησης  ,  ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις αριθ. 325/2011 ,326/2011 & την 
αριθ. 263/2017 αποφάσεις του Δ.Σ. , τις διατάξεις του από 24-9/20-11-58 Β.Δ. , του 
άρθρου 65 παρ 3του ν. 3852/2010 και του άρθρου 79 του ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ. ) 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
   Εισηγείται  προς  το  Δημοτικό  Συμβούλιο   τα  τέλη  καθαριότητας  και 

ηλεκτροφωτισμού και ο δημοτικός φόρος να μείνουν ως έχουν για το έτος 2019 , με 
την προσθήκη  των νέων συντελεστών που προστίθενται  και συγκεκριμένα : 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΜΟΥ 

Α)    Για στεγασμένους χώρους κατοικιών : 1,80 € / τ.μ. ( ένα ευρώ και ογδόντα 
λεπτά ανά τ.μ. ) 

Β)    Για  στεγασμένους χώρους καταστημάτων , Βιοτεχνιών κλπ  έως 500 τ.μ. :  
2,20 €/ τ.μ. ( δύο ευρώ και είκοσι λεπτά ( 2,20 ) ανά τ.μ. ) 

Γ)   Τα  ακίνητα  που  δεν  ηλεκτροδοτούνται  απαλλάσσονται  από  τα  τέλη 
καθαριότητας εφόσον οι ιδιοκτήτες τους καταθέσουν τα δικαιολογητικά που 
προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 3345/2005 .

 Δ)    Για  στεγασμένους  χώρους  οποιασδήποτε  χρήσης  (  επαγγελματικούς  , 
αγροτικές  αποθήκες  κλπ  )  εκτός  σχεδίου  καθώς  και  για  μη  στεγασμένους 
επαγγελματικούς χώρους εντός ή εκτός σχεδίου 0,80 € / τ.μ. ( ογδόντα λεπτά 
ανά τ.μ. ) και 

Ε)   Για στεγασμένους επαγγελματικούς χώρους και  αγροτικές αποθήκες εντός 
σχεδίου άνω των 500 τ.μ. 1,20 €/τ.μ. ( ένα ευρώ και είκοσι λεπτά ανά τ.μ. ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

              Συντελεστής δημοτικού φόρου σε 0,07 €/ τ.μ. ετησίως ( επτά λεπτά / τ.μ. ) 

    Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 101/2018

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 

ΑΔΑ: 6ΘΘΖΩ1Π-ΥΧΞ



                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  17–10– 2018
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