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 ΘΕΜΑ : Επιβολή ανταποδοτικών τελών 2016 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 21η του µήνα Μαρτίου έτους 2016, 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 
Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 3620/17-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (8), οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν  νόµιµα :  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος  1 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
2 Μανωλόπουλος Βασίλης 2 Μεζίκης Βασίλειος 
3 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 3 Κυριλλίδης Γεώργιος 
4 Αποστολίδου Μαρία 4 Λαϊνάκου Αφροδίτη 
5 Βαλάνος Νικόλαος 5 Λαδάς Ευάγγελος 
6 Κουσενίδης Αλέξανδρος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 
7 Γυµνόπουλος Κοσµάς 7 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 
8 Εµεινίδης Αναστάσιος  8 Κωνσταντίνου Κυριάκος 
9 Κατζικάς Γεώργιος 9  

10 Γρούγιος Ηλίας 10  
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ  11  
12 Κεσόγλου Παύλος 12  
13 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 13  
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14  
15 Καρράς Ευστράτιος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Σουσλόγλου Νικόλαος  17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καζαντζίδης Γεώργιος  19  
20 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 20  
21 Αβραµίδης Μωϋσής 21  
22 Λαδάς Παράσχος 22  
23 Ράπτου Ολγα  23  
24 Νοτάκης Ιωάννης  24  
25 Σµήλιος Ηλίας 25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  

 
 



 

30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 
 
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του άρθρου 
67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

Επίσης κλήθηκαν  και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση  του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης η κα Παληκαρίδου Αναστασία, ενώ απουσίαζε η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Αµπελοκήπων κα Κόπτη Ελένη.  

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και η Αντιδήµαρχος κα Αποστολίδου Μαρία 
έθεσε υπ΄ όψη των µελών ότι :  

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργ 1 περίπτωση ζ του Ν.3852/2010 η Οικονοµική επιτροπή εισηγείται 
στο ∆ηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε την υπ΄αριθµ. 186/2015 Α∆Α: 

72Σ9ΩΨΕ-ΕΨΒ απόφασή της µε την οποία πρότεινε- εισηγήθηκε προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο τόσο 
τον καθορισµό των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού για το έτος 2016. 
 

Στη συνέχεια το ∆ηµοτικό συµβούλιο µε την 329/2015 απόφασή του, Α∆Α: 7ΞΣΤΩΨΕ-Ο4Λ 
καθόρισε τα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2016.   

 
Στη συνέχεια εξεδόθη από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας-Θράκης η µε α.π. 89688 + 
91715/21-12-2015 ακυρωτική Πράξη για την ανωτέρω απόφαση, για τους λόγους που αναφέρονται σε 
αυτή.  
 
Για τον λόγο αυτόν εισάγεται προς συζήτηση το παρόν θέµα, ώστε να εισηγηθεί εκ νέου η Οικονοµική 
Επιτροπή προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο το ανωτέρω θέµα, έχοντας αντιµετωπίσει – επιλύσει µε όσα 
αναφέρονται στην ανωτέρω ακυρωτική απόφαση επί της Α∆Σ 329/2015.  
 

Η εισήγηση επί του θέµατος διαµορφώνεται ως εξής, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της ακυρωτικής 
απόφασης: 
 

 «Είναι νοµοθετικώς δυνατή η διάκριση των υποχρεών σε καταβολή ανταποδοτικών τελών σε επτά (7) 
κατ΄ ανώτατο όριο κατηγορίες και ο καθορισµός για κάθε κατηγορία διαφορετικού συντελεστή. Από τις 
κατηγορίες αυτές, δύο θα αφορούν στεγασµένους χώρους που θα χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για 
την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου , και πέντε 
(5)  στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κ.λ.π. (άρθρο 1 παρ. Ν 
25/75, όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν 429/76). 
 
Ανεξαρτήτως αριθµού κατηγοριών, η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας 
κατηγορίας δεν µπορεί να ορισθεί µεγαλύτερη του πενταπλασίου. 
 



 

Ειδικά για τα άτοµα µε αναπηρίες άνω του 67% και για πολύτεκνους και τρίτεκνους, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, προτείνεται µείωση 50% του συντελεστή που 
ισχύει για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται ως κατοικίες (άρθρο 202 παργ.3 του 
Ν.3463/06) εφόσον προσκοµίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  
 
Για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως και εµβαδόν άνω των 6.000 τ.µ. ο συντελεστής του τέλους 
δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος του 60% αυτού που είχε ορισθεί για τους στεγασµένους χώρους  µέχρι 
1000 τ.µ. (άρθρο 1 παρ. 5Ν.25/75 – άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 1080/.80). 
Ως στεγασµένοι χώροι νοούνται και όσοι έχουν πάσης µορφής και µεγέθους υπόστεγα.  
 
Για τους µη στεγασµένους ηλεκτροδοτούµενους χώρους µπορεί να καθοριστεί διαφορετικός 
συντελεστής. 
 
Για τους µη στεγασµένους χώρους άνω των 6.000 τ.µ. ο συντελεστής του τέλους, δεν µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος του 30%  αυτού που είχε ορισθεί για τους µη στεγασµένους χώρους µέχρι 1.000 τ.µ. 
 
Ο ∆ήµος µας αποδεδειγµένα παρέχει ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού και 
στις εκτός Σχεδίου περιοχές του, και για τον λόγο αυτόν δεν υπάρχει κανένας διαχωρισµός στα ακίνητα, 
είτε εντός είτε εκτός σχεδίου πόλεως, ως προς την επιβολή και την είσπραξη των τελών.  
 
Από τα απολογιστικά στοιχεία του ∆ήµου µας για την πορεία εσόδων- εξόδων ανταποδοτικής φύσης 
ετών 2014 και 2015 (ήδη το 2015 έχει κλείσει και είναι δυνατή η εξαγωγή των απολογιστικών στοιχείων)  
προτείνεται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το έτος 2016 µηδενική αύξηση των ανταποδοτικών τελών, 
ήτοι να παραµείνουν σε ισχύ οι τιµές των ανταποδοτικών τελών που ισχύουν για το έτος 2015, επειδή 
τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι δαπάνες αντιµετωπίστηκαν από τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα, και 
συγκεκριµένα: 
 
2014 ΕΞΟ∆Α  
 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 

4.995.207,41    5.031.107,81 4.199.867,91 
 

 
2014 ΕΣΟ∆Α  
 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

5.881.562,81  
5.881.562

,81 
4.644.901

,58    
5.881.562,81 4.644.901,58 

 
2015 ΕΞΟ∆Α  
 
∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ 
4.841.134,00 4.853.953,63 4.136.030,13 
 
2015 ΕΣΟ∆Α  
 



 

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡ/ΣΘΕΝΤΑ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

   
5.386.080,45 
 

5.386.080,45 
 

4.713.909,80 
 

 
Άρα προτείνονται οι ίδιοι συντελεστές ανταποδοτικών τελών και για το έτος 2016, εφόσον δεν 
προκύπτει ανάγκη αύξησης αυτών,  και αναλυτικά: 
 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

1α) Συντελεστής για οικίες  1,65€/τ.µ. 

1β) Συντελεστής για οικίες, για ανάπηρους, 
πολύτεκνους κ.λ.π. 

Μείωση   50% 0,83€/τ.µ. 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 

2α) Στεγασµένοι επαγγελµατικοί  χώροι Κάτω  των  6000 τ.µ. 3,46€/τ.µ. 

Στεγασµένοι επαγγελµατικοί  χώροι Άνω των 6.000 τ.µ. 2,07 €/τ.µ. 

2β) Μη στεγασµένοι επαγγελµατικοί  χώροι Μέχρι 6.000 τ.µ. 1,07€/τ.µ. 

Μη στεγασµένοι επαγγελµατικοί  χώροι Άνω των 6.000 τ.µ. 0,32 €/τ.µ. 

) Κ.Α.Θ  Α.Ε.  και Κρεαταγορά  στεγασµένοι και 
µη στεγασµένοι χώροι 

µέχρι 6.000 τ.µ. 4,14€/τ.µ. 

Κ.Α.Θ  Α.Ε και Κρεαταγορά στεγασµένοι χώροι Άνω των 6.000 τ.µ 2,48 € / τ.µ 

Κ.Α.Θ  Α.Ε  και Κρεαταγορά µη στεγασµένοι 
χώροι 

Άνω των 6.000 τ.µ. 1,24 € /τ.µ. 

2δ)  Υπόγεια καταστήµατα  2,57 €/τ.µ. 

 
Στον ανωτέρω πίνακα παρατηρείται µία διαφοροποίηση στον συντελεστή που αφορά την ΚΑΘ ΑΕ 
(Κεντρική Λαχαναγορά του Νοµού Θεσσαλονίκης ) και την Κρεαταγορά (Κεντρική Κρεαταγορά του 
Νοµού Θεσσαλονίκης) σε σχέση µε τις λοιπές επιχειρήσεις που εδρεύουν στον ∆ήµο µας.  

Η διαφοροποίηση αυτή είναι της τάξης των  

1. 4,14 – 3,46= 0,68€/τµ  

2. 2,48 – 2,07= 0,41€/τµ 

3. 1,24- 0,32=0,92€/τµ 

Η  ΚΑΘ ΑΕ αποτελείται από 300 καταστήµατα χονδρικού εµπορίου Λαχανικών, εκ των οποίων, 
βάσει των αυξηµένων συντελεστών όπως παρατίθενται ανωτέρω, από καθένα από αυτά ο ∆ήµος 
µας εισπράττει 170,00€ ανά έτος, ήτοι 170/12= 14,66€ ανά µήνα περισσότερα ανταποδοτικά τέλη 
από τις λοιπές επιχειρήσεις του ∆ήµου µας. Αθροιστικά δε εισπράττεται το ποσό των 51.000,00€ 
ετησίως από τις 300 αυτές επιχειρήσεις. 



 

Από τις λοιπές παροχές της ΚΑΘ ΑΕ καθώς και από τις παροχές της Κρεαταγοράς ΑΕ (κεντρική 
παροχή της ΚΑΘ ΑΕ και την ενιαία παροχή ηλεκτροδότησης της Κρεαταγοράς) εισπράττονται 
επιπλέον των λοιπών επιχειρήσεων (που εδρεύουν στον ∆ήµο µας και έχουν µικρότερο 
συντελεστή)  27.860,00€/έτος, ήτοι 2.321,66€/µήνα.  

Αθροιστικά συνεπώς, εισπράχθηκαν για στο έτος 2015 78.860,00€ εκ της διαφοράς των 
συντελεστών των ανταποδοτικών τελών (διαφοροποιηµένο έσοδο) 

Αυτό είναι ένα πραγµατικό γεγονός που συµβαίνει εδώ και πολλές δεκαετίες, σύµφωνα µε το 
παρακάτω κείµενο  

Ανάλυση των λόγων διαφοροποίησης των τελών υπάρχει µόνον στις Α∆Σ µε τις οποίες 
αυξάνονταν γενικώς τα δηµοτικά τέλη στη διοικητική περιφέρεια του ∆ήµου µας και δεν υπήρξε 
καµία ανάλυση στις Α∆Σ ετών 2011 έως και 2015, οι οποίες άπασες έλαβαν Εγκριτικές Πράξεις 
από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης, χωρίς παρατηρήσεις αυτής της µορφής.   

Όµως, παρά την αποδεδειγµένη εδώ και δεκαετίες, όπως προκύπτει και από το κάτωθι κείµενο της 
∆ΤΥ- Υπηρεσία Καθαριότητας του ∆ήµου µας (που αποτελεί µέρος του κειµένου που απεστάλη 
στα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια προς υποστήριξη των απόψεων του ∆ήµου µας σε Αίτηση Ακύρωσης 
που άσκησαν οι επιχειρήσεις ΚΑΘ ΑΕ και Κρεαταγορά Θεσσαλονίκης κατά Α∆Σ του ∆ήµου µας 
επιβολής ανταποδοτικών τελών καθώς όµως και κατά της Εγκριτικής Πράξης που δόθηκε από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης), εντούτοις οι επιχειρήσεις αυτές µας οδήγησαν στα 
διοικητικά δικαστήρια.  Παραθέτουµε δε το κείµενο αυτούσιο, το οποίο ανάγλυφα παρουσιάζει την 
κατάσταση, όπως τη γνωρίζουµε και εµείς αλλά και οι επιχειρήσεις ΚΑΘ ΑΕ και Κρεαταγορά ΑΕ.  

«Από το έτος 2011, οπότε και ενοποιήθηκαν οι ∆ήµοι Αµπελοκήπων και Μενεµένης, και µε 
τις µε αριθµό 6/2001, 332/2011, 357/2012, τα δηµοτικά ανταποδοτικά τέλη καθώς και όλα τα λοιπά 
δηµοτικά τέλη είχαν µηδενικές αυξήσεις και όλες έλαβαν, κατ΄ άρθρο 225 ν. 3852/2010, την 
Εγκριτική Πράξη του Ελεγκτή Νοµιµότητας για το περιεχόµενό τους.  

Οι δε αναφερόµενες στα δικόγραφα Αποφάσεις του πρώην ∆ήµου Μενεµένης, ο οποίος ασφαλώς 
υποχρεωτικά ελάµβανε απόφαση περί ανταποδοτικών τελών έως και το έτος 2010, είναι των ετών 
1987 (!) και 2001, ενώ οι αιτούµενοι την ακύρωση υποστηρίζουν ότι λαµβάνουν ολιγότερες 
παροχές καθαριότητας ήδη από το έτος 2005.  

Συνεπώς, για τα έτη από 2005 έως και 2012, και ενώ οι συντελεστές των ανταποδοτικών τελών 
παρέµειναν ίδιοι, οι αιτούµενοι την ακύρωση δεν το επιθυµούσαν.  

Και αυτό διότι, κατά την άποψή µας, γνωρίζουν ότι πράγµατι οι ανάγκες καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού στην επιχείρησή τους, λόγω της ιδιοµορφίας της, είναι οφθαλµοφανως 
αυξηµένες και δικαιολογούν ευθέως τη διαφοροποίηση των τελών, που όλα αυτά τα έτη 
αποδέχονται.  

∆εν είναι δυνατό οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Λαχαναγοράς και Κρεαταγοράς της πόλης µας να 
µείνουν έστω και µία ηµέρα χωρίς σχολαστική καθαριότητα, πράγµα που συµβαίνει στις έτερες 
επιχειρήσεις, - οι οποίες και χρεώνονται µε κατά τι χαµηλότερα ανταποδοτικά τέλη- για λόγους 
καθηµερινών απρόβλεπτων ή υπηρεσιακών αναγκών.  

Οι δε ειδικές συνθήκες καθαριότητας περιγράφονται αναλυτικά στο κάτωθι αναγραφόµενο 
Υπόµνηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου µας (∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών), όπου 
αναφέρονται επί λέξει τα εξής: 



 

 
«Ο ενοποιηµένος πλέον ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης, συνεχίζει µε σεβασµό και σύµφωνα 
µε τις επιταγές του νόµου 3852/2010 τις αναληφθείσες υποχρεώσεις  του ∆ήµου Μενεµένης. Οπως 
αναφέρεται σαφέστατα  στον  κανονισµό καθαριότητας  της  Κ.Α.Θ , η οποία σήµερα βρίσκεται σε 
ισχύ και είναι αναρτηµένη στη σχετική ιστοσελίδα της, στο άρθρο 10 στην παράγραφο 6 ….(Η 
καθαριότητα των δρόµων, των χώρων πρασίνου, των χώρων στάθµευσης, (κατηφόρια) 
καταστηµάτων, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων και εγκαταστάσεων, είναι υπευθυνότητα 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης) και συνεπώς ο ∆ήµος µας καθαρίζει µέχρι σήµερα µε 
οµάδα εργαζοµένων απασχολώντας τους αποκλειστικά στην  λαχαναγορά  όπως  αποδεικνύεται  
και από τα καθηµερινά δελτία εργασίας της υπηρεσίας  καθαριότητας  του  δήµου. ∆ηλαδή, µία 
οµάδα εργαζοµένων του ∆ήµου, όπως αναλυτικά παρατίθεται παρακάτω, έχει ως αποκλειστική 
εργασία της την καθαριότητα της Κεντρικής Λαχαναγοράς και Κρεαταγοράς της πόλης µας: 
 
- Τέσσερις  εργάτες   µε σύρτη (ειδικό φτυάρι) στις  πτέρυγες  όπου καθηµερινά  τον  µεγάλο όγκο 
σκουπιδιών  που βρίσκονται   πεταµένα  κάτω  από τις ράµπες, οργανικά  και  µη,   τα µαζεύουν  
σε στοίβες. 
   
-∆ύο εργάτες σε απορριµµατοφόρο που εργάζεται  µαζί  µε τον οδηγό  του  αποκλειστικά  στην  
λαχαναγορά – κρεαταγορά  και τους υπόλοιπους  χώρους,   
 
-ένας  επόπτης  ή επιστάτης  καθαριότητας  του  δήµου  
 
-Έως  και τέσσερις  εργάτες  (ανάλογα  τις  συµβάσεις  που έχει κάνει  ο δήµος)  στους 
υπόλοιπους  κοινόχρηστους  χώρους.   
 
- Ένας χειριστής  φορτωτής  και  µηχάνηµα  φορτωτή  που αποκλειστικά  εργάζεται  στην  Κ.Α.Θ  
όπου  αυτός  συλλέγει - φορτώνει  τις  στοίβες  που κάνουν  οι εργάτες µας  στις  πτέρυγες  και τα  
ρίχνει  στις  ανοικτές  σκάφες  της  ιδιωτικής  εταιρίας η καλείται  από τις  επιστάτριες της  Κ.Α.Θ  ή 
από τους   ίδιους  τους  εµπόρους  να  φορτώσει  παλέτες  ολόκληρες  από άχρηστα  φρούτα – 
λαχανικά  και να  τα  πετάξει  στις  σκάφες.   
 
H ετήσια δαπάνη της µισθοδοσίας των ανωτέρω υπαλλήλων, σύµφωνα µε τα στοιχεία του 
Γραφείου Μισθοδοσία µας, για το έτος 2015 ανήλθε σε ποσό ύψους 171.933,20€ (1 επόπτης 
καθαριότητας, 1 οδηγός απορριµµατοφόρου, 1 χειριστής µηχανήµατος φορτωτή, 6 εργάτες 
καθαριότητας, συνολικά 9 άτοµα αποκλειστικής και σταθερής ενασχόλησης στις εγκαταστάσεις της 
ΚΑΘ ΑΕ και Κρεαταγορά ΑΕ)   
 
Οι εργαζόµενοι  µάλιστα  έχουν σαν βάση  προσέλευσης  και  αποχώρησης εργασίας  τον 
χώρο της  Κ.Α.Θ  και ειδικά  τον  χώρο- οικίσκο  που κατασκεύασε  η  Κ.Α.Θ  (και την 
ευχαριστούµε θερµά γι’ αυτό)  ειδικά  για  αυτούς  και  τους  φιλοξενεί  εδώ  και   χρόνια.   
 
Το γραφείο  δε του επόπτη – επιστάτη  καθαριότητας  βρίσκεται εντός του χώρου της  
κρεαταγοράς  από τετραετίας  περίπου.   
 
Κατά  τους   θερινούς  µήνες  απασχολείται  αθροιστικά στα ανωτέρω και πλυντήριο µε αντίστοιχο 
εργάτη,  για  το  πλύσιµο  και των  χώρων  της  Κ.Α.Θ  και των κάδων.  Ιδίως τις  ηµέρες  του  



 

πλυσίµατος, όπου πρέπει ο εργάτης να στοιβάξει τα σκουπίδι , ο φορτωτής να τα φορτώσει και 
αφού σκουπίσουµε εµείς µε τα χέρια τα χοντρά,  περνά το σάρωθρο  για τα ψιλά  και  µετά  πλένει  
το πλυντήριο.  
 
Ως προς για  την καθαριότητα  των  κοινοχρήστων µη στεγασµένων χώρων δηλώνουµε υπεύθυνα  
ότι ουδέποτε,  άνθρωπος  ή  συνεργείο εµφανίστηκε  στους  χώρους  αυτούς  της  Κ.Α.Θ  για  
καθαριότητα εκ µέρους της ΚΑΘ ΑΕ.  Οι εξωτερικοί  χώροι σκουπίζονται  αποκλειστικά από εµάς».  

 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρµόδιας υπηρεσίας, οι ανταποδοτικές δαπάνες που αφορούν την 
αποκλειστική χρήση των οχηµάτων που ανωτέρω αναφέρονται είναι επακριβώς: 

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΕ                                                                                                                                                                                            
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡ. ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 

ΑΡ.ΚΥΚΛ. 
ΕΙ∆ΟΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 

ΚΤΕΟ - 
ΚΕΚ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛ.- 

ΤΕΛΗ 
ΧΡΗΣΗΣ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ 

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ -
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

ΣΤΟ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 

ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
(ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΛΑ∆ΙΩΝ, 
ΦΙΛΤΡΩΝ 

∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
ΤΥΠΩΝ Κ.Λ.Π) 

ΚΑΥΣΙΜΑ 
(ΤΙΜΗ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / 
ΛΙΤΡΟ 1,11€ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

2015 

ΚΗΟ-8323 ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟ 86.00€ 730,00 € 0,00 € 4.300,14 € 2.074,00 
12.000 litra 

↔13.320,00€ 

20.510,14 

€ 

ΚΗΟ-7734 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
85,00 

€ 
630,00 € 600,00 € 2.728,78 € 857,64 € 

1.030 litra 

↔1.143,30€ 
6.044,72 

ΜΕ 57945 ∆ΙΑΒΟΛΑΚΙ ―― 420,00 € 
155,40€ 

τ.χρ 
614,26 € 895,56 € 

2.880 litra 

↔3.196,80€ 
5.282,02 

ΜΕ 41949 MECALAC 

(ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ) 
―― 420,00 € 

155,40€ 

τ.χρ 
1.147,35 € 1.004,77 € 

5.280 litra 

↔5.860,80€ 
8.588,32 

  
ΣΥΝΟΛΟ: 

40.425,20 

€ 
 
Η δε µισθολογική δαπάνη του προσωπικού που απασχολείται αποκλειστικά και µόνον στις επιχειρήσεις 
αυτές –ΚΑΘ ΑΕ και Κρεαταγορά ΑΕ- , µε τις ειδικότητες που παρατέθηκαν ανωτέρω, όπως 
προαναφέραµε,  ανέρχεται σε 171.933,20€: 
∆ηλαδή,  το κόστος των παρεχοµένων υπηρεσιών ανέρχεται αθροιστικά σε 171.933,20€ + 40.425,20€ = 
212.358,40€  
:  
Συνεπώς, το ποσό των 78.860,00€ που εισπράττει επιπλέον ο ∆ήµος µας από τις  επιχειρήσεις αυτές –
ΚΑΘ ΑΕ και Κρεαταγορά ΑΕ- τυγχάνει πλήρως δικαιολογηµένο. Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το 
γεγονός ότι, αν και οι επιχειρήσεις αυτές εξυπηρετούν σε καθηµερινή βάση ολόκληρο τον Νοµό 
Θεσσαλονίκης, δεν υπήρξε ποτέ, όλες τις δεκαετίες που συνεργαζόµαστε στον Τοµέα της 
Καθαριότητας, κανένα πρόβληµα υγειονοµικής φύσης. Αυτό αποδεικνύει την ποιότητα των 



 

παρεχοµένων υπηρεσιών εκ µέρους του ∆ήµου µας και την αναντίρρητη αποδοχή αυτών από τις 
επιχειρήσεις, και την άριστη συνεργασία τους µε τους Ελεγκτές τους, και παραθέτουµε τµήµα του 
εγγράφου τους προς τα ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια: «Όλα τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται επιπροσθέτως και 
από την άριστη  συνεργασία που έχουµε µε την υπεύθυνη κτηνίατρο Κα Τζένη Καλαιτζή  
(συνεργαζόµαστε  στην  Κρεαταγορά),  και µε τον  Κο Αλέξανδρο Καλέµο (συνεργαζόµαστε στη 
Λαχαναγορά), ο οποίος και τυγχάνει και και Γενικός Επόπτης  Καθαριότητας  εκ µέρους  της Κ.Α.Θ.»  
 

Επίσης προτείνεται: 

1. Υπόγεια που είναι αποθηκευτικοί χώροι κατοικιών θα χρεώνονται µε συντελεστή κατοικίας και 
µείωση 50%, όπως επίσης οι χώροι στάθµευσης (ισόγεια-υπόγεια, καθώς και παρκινγκ οικοδοµών για 
προσωπική χρήση, θα χρεώνονται µε έκπτωση 50% ) 
2. Βοηθητικοί χώροι (υπόγεια-πατάρια) καταστηµάτων, εφόσον είναι αποθηκευτικοί χώροι και 
επικουρικά βοηθούν τη λειτουργικότητα της επιχείρησης, θα χρεώνονται µε µείωση 50%. 
3. Συντελεστές στερουµένων ηλεκτρικής εγκατάστασης ακινήτων. 
Στις περιπτώσεις τόσο της ΚΑΘ, όσο και ολοκλήρου της περιφέρειας του ∆ήµου οι στερούµενοι 
ηλεκτρικής εγκατάστασης υποχρεούνται κατά εφαρµογή του άρθρ.3 του Ν.25/75 στην πληρωµή τελών 
καθαριότητας και Φωτισµού µε βάση τους αυτούς συντελεστές που καθορίστηκαν ανωτέρω γι' αυτούς 
που έχουν µετρητή υπόχρεους καταναλωτές. 
Για τους ανωτέρω όσο και για τους οφειλέτες που διαγράφονται από την ∆ΕΗ ή αποχωρούν από το 
ακίνητο θα συντάσσεται βεβαιωτικός κατάλογος σε βάρος των ιδιοκτητών και θα αποστέλλεται στο 
∆ηµοτικό ταµείο για είσπραξη. 
4. Οι εργοταξιακές παροχές θα χρεώνονται,  µέσω της ∆.Ε.Η, τετραγωνικά µέτρα που αφορούν το 
30% της συνολικής δοµήσιµης επιφάνειας. Από την ανωτέρω χρέωση θα απαλλάσσονται τα εργοτάξια 
που αφορούν την κατασκευή δηµοσίων και δηµοτικών κτιρίων. 
5. Σχετικά µε την περίπτωση 1β, που αφορά τον µειωµένο συντελεστή για κατοικίες ατόµων µε 
αναπηρίες (άνω του 67%), πολύτεκνους, τρίτεκνους τα δικαιολογητικά για να δικαιούνται την µείωση 
είναι τα παρακάτω  
-Απόφαση υγειονοµικής επιτροπής περί καθορισµού ποσοστού αναπηρίας 
-Πιστοποιητικό πολυτεκνικής ιδιότητας για τους πολύτεκνους 
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης για τους τρίτεκνους 
-Απόδειξη ∆ΕΗ 
-Συµβόλαιο ιδιοκτησίας του ηλεκτροδοτούµενου ακινήτου 
-Συµβόλαιο µίσθωσης ακινήτου 
-Αστυνοµική ταυτότητα   
 
 
Τα έσοδα του ∆ήµου επί των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, όπως αυτά 
αποτυπώθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισµού έτους 2016, που αναρτήθηκε στο Οικονοµικό 
Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, διαµορφώνονται ως εξής: 
 
ΕΣΟ∆Α ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Οικίες     1.792.253 τ.µ 
Νέες παροχές                         + 500 τ.µ 
∆ιακοπές ηλεκτροδοτήσεων -7.393τµ 
                                                        Σύνολο:      1.785.360 τ.µ.                            



 

      1.785.360 τ.µ.  Χ 1,65 €/τ.µ. =  2.945.844,00€ 
  
Β. Επαγγελµατικοί Χώροι 849.439τµ 
Νέες παροχές       +  300τ.µ. 
∆ιακοπές ηλεκτροδοτήσεων – 3.955τµ 
 
                                                             Σύνολο:     τ.µ.  845.784             
845.784   τ.µ.  Χ 3,46€/τµ=  2.926.412,64€ 
 
Αρά το Γενικό Σύνολο των εσόδων από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισµού θα ανέλθει 
στα  5.872.256,64€. 
 
Από τον έλεγχο των εισπράξεων των λογαριασµών της ∆.Ε.Η προκύπτει ένα ποσοστό κατ’ ελάχιστο 
24% ανείσπρακτων λογαριασµών κάθε µήνα, άρα µειώνουµε τα εκτιµώµενα έσοδα κατά 24%. Τα 
ανείσπρακτα των λογαριασµών έχουν εκτιναχθεί κατά το έτος 2015 και κυρίως µετά την επιβολή των 
capitals control, που δεν έχουν αρθεί ακόµη. Το αποτέλεσµα στα γενικότερα έσοδα του ∆ήµου µας 
ήταν εµφανές, µε σηµαντικότατη µείωση, κυρίως όµως ως προς τα έσοδα µέσω ∆ΕΗ, όπου οι 
απλήρωτοι λογαριασµοί ήταν εξαιρετικά αυξηµένοι κατά την περίοδο αυτή, ενώ, αντίθετα,  
∆ηλαδή : 5.872.256,64€- 24% = 4.462.914,41€ 
 
Τα έξοδα του ∆ήµου, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισµού έτους 2016, 
όπως το σχέδιο αυτό αναρτήθηκε στο Οικονοµικό Παρατηρητήριο των ΟΤΑ, και τα οποία (έξοδα) εκ του 
νόµου καλύπτονται από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, 
διαµορφώνονται ως εξής: 

 
ΕΞΟ∆Α  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 

20.6011 Τακτικές αποδοχές µονίµων 860.000,00 

20.6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας  2.000,00 

20.6021 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι∆ΑΧ  300.000,00 

20.6041 Τακτικές αποδοχές προσωπικού Ι∆ΟΧ  343.000,00 

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές µονίµων 145.000,00 

20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΑΧ  91.000,00 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού Ι∆ΟΧ3 93.500,00 

20.6056.01 Εργοδοτικές Εισφορές ∆ήµων Κοινωνικής Ασφάλισης 200.000,00 

20.6063 Προµήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού  37.000,00 

20.6151.01 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την είσπραξη τελών και φόρων 100.000,00 

20.6162.01 ∆ιαχείριση µπαζών και απορριµµάτων  40.000,00 

20.6162.02 ∆ιαχείριση µπαζών και απορριµµάτων (2015) 40.000,00 

20.6211 
Ηλεκτρικό ρεύµα για φωτισµό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων 

χώρων. 657.450,00 

20.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων 7.000,00 

20.6253 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 34.000,00 



 

20.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων  5.000,00 

20.6262.01 Συντήρηση εγκαταστάσεων εορταστικού διακόσµου) 20.000,00 

20.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  90.000,00 

20.6264.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 10.000,00 

20.6264.02 
Επισκευή και συντήρηση ασύρµατων ποµποδεκτών και 

αναµεταδοτών 5.000,00 

20.6265 Συντήρηση και επισκευή αναγόµωση πυροσβεστήρων 5.000,00 

20.6271 ∆απάνες κατανάλωσης νερού δηµοτικών εγκαταστάσεων 55.000,00 

20.6278.01 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων  63.000,00 

20.6278.02 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων 2015 35.000,00 

20.6278.03 ∆απάνες φύλαξης κτιρίων και εγκαταστάσεων 2015 50.000,00 

20.6322 

Τέλη κυκλοφορίας οχηµάτων & µηχανηµάτων , Κ.Τ.Ε.Ο., Κ.Ε.Κ. 
έκδοση κάρτας ψηφιακών ταχογράφων, έκδοση πινακίδων νέων 

οχηµάτων & µηχανηµάτων 27.000,00 

20.6495 Προµήθεια αλατιού 2.000,00 

20.6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά,  κλπ) 9.000,00 

20.6634 
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού (σάκοι 
απορριµµάτων , σκούπες οδοκαθαριστών , φαράσια κλπ) 20.000,00 

20.6635 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας 10.000,00 

20.6641 Προµήθεια καυσίµων κίνηση µεταφορικών µέσων 450.000,00 

20.6641.01 Προµήθεια λιπαντικών  12.000,00 

20.6661.01 Προµήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 5.000,00 

20.6662.01 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  50.000,00 

20.6662.02 Προµήθεια υλικών συντηρήσεων φωτεινών σηµατοδοτών  15.000,00 

20.6691.01 Προµήθεια εορταστικού διακόσµου  20.000,00 

20.6721.01 Εισφορά υπέρ Συνδέσµου Μείζονος Θεσσαλονίκης ΦΟΣ∆Α 416.965,00 

20.7133.01 
Προµήθεια  πλαστικών & µεταλλικών κάδων και αναλωσίµων 

αυτών 74.000,00 

20.7133.02 Προµήθεια  πλαστικών κάδων ανακύκλωσης  10.000,00 

20.7133.03 Προµήθεια  κάδων κοµποστοποίησης 2.000,00 

20.7135.01 
Προµήθεια εξοπλισµού επισκευής –συντήρησης οχηµάτων και 

µηχανηµάτων 12.000,00 

20.7135.01 Προµήθεια ρυθµιστών κυκλοφορίας 20.000,00 

20.7325.01 
∆απάνες επέκτασης δικτύου φωτισµού και συντήρησης αυτού, 

νέες συνδέσεις . 20.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.462.915,00  
 
Εποµένως, η πρόταση είναι να δοθούν στη ∆.Ε.Η οι ίδιοι συντελεστές µε αυτούς που ισχύουν σήµερα 
στον ∆ήµο µας, ήτοι: 
 

Οικιακή χρήση   1,65 € ανά τ.µ  

Γενική χρήση     3,46 € ανά τ.µ  



 

Ο κος Νοτάκης Ιωάννης, ζητά την απαλλαγή από την καταβολή τελών για ορισµένες οµάδες 

πληθυσµού οι οποίοι αποδεδειγµένα αδυνατούν να ανταπεξέλθουν όπως ΑΜΕΑ, άνεργοι και γενικά 

οµάδες χτυπηµένες από τη κρίση, αντιθέτως ζητά την αύξηση του ποσοστού των επιβαλλόµενων τελών 

σε Τράπεζες και  µεγάλα SUPER MARKETS και αντίστοιχου επιπέδου  επιχειρήσεις. 

 

Η κα Ράπτου Όλγα προτείνει να επεκταθεί η µείωση των ανταποδοτικών τελών 50% στους άπορους 

και µακροχρόνια άνεργους. 

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, τις αναλυτικές τοποθετήσεις των µελών  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 21 υπέρ(Βαλάνος Νικόλαος, Αβραµίδης Κυριάκος, Αποστολίδου Μαρία, Μανωλόπουλος 

Βασίλης, Ναλµπαντίδου Αφροδίτη, Γυµνόπουλος Κοσµάς, Εµεινίδης Αναστάσιος, Κατζικάς Γεώργιος, 

Γρούγιος Ηλίας, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Κεσόγλου Παύλος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Σιδηρόπουλος Σάββας, 

Κουσενίδης Αλέξανδρος, Καρράς Ευστράτιος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 

Καζαντζίδης Γεώργιος, Πεχλιβανίδης Νικόλαος, Αβραµίδης Μωϋσής, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή),  

Λευκό 2 (Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Ολγα), Κατά 2 (Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας). 

 
Α) Εγκρίνει µηδενική αύξηση στα τέλη καθαριότητας και φωτισµού στο ∆ήµο µας για το έτος 2016 ήτοι: 
Οικιακή χρήση   1,65 € ανά τ.µ  

Γενική χρήση     3,46 € ανά τ.µ. 
 
Β) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 094/2016 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

      Ο Πρόεδρος                                                                  Τα Μέλη 

 

Βαλάνος Νικόλαος                                           Αµπελόκηποι  22 - 03 - 2016 

                                                       Ακριβές Απόσπασµα 

 

  Η Ειδική Γραµµατέας                                                  Ο Πρόεδρος 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Βαλάνος Νικόλαος 



 

 
 

 


