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από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 12 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 19102/7.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος και 5. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη,
ότι οι κ.κ. 1. Παπαδόπουλος Κων/νος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4.
Σερέτη Χριστίνα, 5. Αναγνώστου Ιωάννης και 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών στη συνεδρίαση
είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 196/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μείωση συντελεστών δημοτικών τελών κατά το επόμενο δίμηνο από τους λογαριασμούς της
ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην μείωση συντελεστών δημοτικών τελών κατά το επόμενο
δίμηνο από τους λογαριασμούς της ΔΕΗ και των λοιπών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εισηγήθηκε το
θέμα στο Σώμα.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.19367/2017 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Όπως γνωρίζετε το προηγούμενο διάστημα, μετά και από την απόφαση της ολομέλειας του Ελεγκτικού
Συνεδρίου περί ακυρότητας των συμβάσεων των υπαλλήλων στην καθαριότητα των Δήμων, κλιμακώθηκαν οι
κινητοποιήσεις των εργαζομένων απέχοντας από τα καθήκοντά τους με αποτέλεσμα να μην γίνεται η
αποκομιδή των απορριμμάτων για δέκα (10) ημέρες. Η Δημοτική αρχή προτείνει για το διάστημα αυτό της
αποχής των εργαζομένων την απαλλαγή των δημοτών από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και φωτισμού. Επειδή η επιβολή του ανταποδοτικού τέλους καθορίζεται με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου κανονιστικού χαρακτήρα (αρθρ. 25 παρ.12 Ν 1828/1989), η οποία λαμβάνεται κάθε
έτος και επιβάλλεται για όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους και συνεισπράττεται με τους λογαριασμούς των
παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας π.χ. ΔΕΗ (άρθρ. 4 παρ. 1&2 του Ν25/1975) και επειδή το μηχανογραφικό
σύστημα της ΔΕΗ καθώς και των άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας δεν μπορεί να υπολογίσει την
αφαίρεση των ημερολογιακών ημερών τις οποίες η Δημοτική αρχή προτίθεται να απαλλάξει, ως μόνος τρόπος
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για να πραγματοποιηθεί η απαλλαγή του ανταποδοτικού τέλους για τις ημέρες της αποχής από την αποκομιδή
των

απορριμμάτων είναι να παρθεί απόφαση η οποία θα τροποποιεί την αριθ.330/2016 απόφαση του

Δημοτικού Συμβουλίου και θα υπολογίζει ποσοστιαία επί % μείωση των συντελεστών του τέλους καθαριότητας
τόση, όση και οι απαλλασσόμενες ημέρες. Η μείωση των συντελεστών του τέλους που προτείνουμε αναλογικά
σε σχέση με τις ημέρες αποχής ανέρχεται σε ποσοστό 16% και θα αφορά τους λογαριασμούς που εκδοθούν
από τις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για το διάστημα των επόμενων δύο μηνών από την
κοινοποίηση σ΄ αυτές της απόφασης και αφού αυτή εγκριθεί από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής όπως προβλέπεται για τις αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα των Δήμων. Η πρότασή μας
για τον καθορισμό του μειωμένου Ανταποδοτικού τέλους που θα εισπραχθεί από τους λογαριασμούς ρεύματος
των εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και για διάστημα (2) δύο μηνών, το οποίο θα αρχίζει από την
κοινοποίηση της απόφασης στους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας είναι η εξής:
Α) Ο συντελεστής ανταποδοτικού τέλους για τις κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα Δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου καθορίζεται σε 1,19 €/ τ.μ. από 1,42€/τ.μ.
Β) Ο συντελεστής ανταποδοτικού τέλους για τους υπόλοιπους στεγασμένους χώρους (καταστήματα,
επαγγελματικοί χώροι, βιοτεχνίες ,βιομηχανίες κ.α.) καθορίζεται σε 3,07€ /τ.μ. από 3,65€/τ.μ.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το άρθρο
24 του Ν. 3613/2007
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αριθ. 330/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το
σκεπτικό της παρούσας, ως εξής:
Α) Ο συντελεστής ανταποδοτικού τέλους για τις κατοικίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα Δημοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου καθορίζεται σε 1,19 €/ τ.μ. από 1,42€/τ.μ.
Β) Ο συντελεστής ανταποδοτικού τέλους για τους υπόλοιπους στεγασμένους χώρους (καταστήματα,
επαγγελματικοί χώροι, βιοτεχνίες ,βιομηχανίες κ.α.) καθορίζεται σε 3,07€ /τ.μ. από 3,65€/τ.μ.
Η απόφαση αυτή θα έχει διάρκεια δύο μηνών από την έγκρισή της. Ύστερα από την πάροδο των δύο
μηνών οι συντελεστές θα επανέλθουν στα ποσά όπως ορίζονται σχετικά στην 330/2016 απόφαση Δ.Σ.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 196/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.7.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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