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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Οικονομική Επιτροπή
Αριθ. απόφ. 2/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 1/31-01-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Επιβολή τελών-φόρων-δικαιωμάτων έτους 2020».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 31-01-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου
518/28-01-2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει απόφαση στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Απόντες
1. Χαράλαμπος Διακομιχάλης
2. Κατσιματίδου Άννα

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά μελών ήταν παρόντα πέντε μέλη ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 2ο θέμα, λέει τα παρακάτω:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134 Α/9-8-2019), ο
ορισμός των φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διενεργείται από το Δημοτικό Συμβούλιο
σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που
συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ.
(171 Α’) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους
με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α’), καθώς 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.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),
του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο
ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της
διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά:
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων,
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς
και
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με
αυτές.
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, απαγορεύεται.
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν. 1080/80, 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 Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και
φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος.
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Σύμφωνα επίσης με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αυτές
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν. 4555/18, 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.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 9 του Ν. 2503/97, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από
τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3345/2005 και την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του
άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται πλήρως από την
καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η
ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου
εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία
ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του από 24.9/20.10.1958
β.δ. (Α’ 171).
Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε
βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί,
σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση
του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς,
διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου μπορεί
να υποβληθεί μέχρι τις 31.12.2019. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του
παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση
αυτού και αφορούν διάστημα κατά το οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται
ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου η,
κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 55905/2019 Κοινή Απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3054/Β/29-07-2019), τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.
3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
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) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού
Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των συντελεστών του ενιαίου
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της
παρούσας εισήγησης, παρακαλούμε να προβείτε «στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ
σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού 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» (παρ. 12 άρθρου 25 του Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει, την υπ’ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ’ αριθμ.
69/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.), καθώς και τον καθορισμό 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 2019 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:
1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας 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,
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 Δήμου Νισύρου:
I.
Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2018
Α. Για την περίοδο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2017 τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώθηκαν & εισπράχθηκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο
του 2018, σύμφωνα με τους πίνακες εκκαθάρισης της ΔΕΗ, ανήλθαν στο ύψος των 18.553,47 €
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Β. Για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2018 τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώθηκαν & εισπράχθηκαν εντός του 2018, σύμφωνα με
τους πίνακες εκκαθάρισης της ΔΕΗ, ανήλθαν στο ύψος των 107.145,92 €
Κατά συνέπεια το σύνολο των εσόδων του Δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2018, σύμφωνα με τους πίνακες εκκαθάρισης
της ΔΕΗ, ανήλθε στο ύψος των 125.699,39 €.
Αναλυτικά:
Μήνας που
αφορά
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος

Έτος
2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

Μήνας που
εισπράχθηκε
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολο:

Ποσό Εκκαθάρισης
της ΔΕΗ
9.842,15 €
8.711,32 €
13.187,38 €
7.292,80 €
15.685,14 €
5.105,86 €
13.533,29 €
14.739,44 €
12.983,54 €
8.236,68 €
7.394,11 €
8.987,68 €
125.699,39 €

Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2018, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 116.711,71 €.
2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019
Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που βεβαιώθηκαν &
εισπράχθηκαν το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου του 2019, σύμφωνα με τους πίνακες
εκκαθάρισης της ΔΕΗ, ανήλθαν στο ύψος των 67.624,08 €.
Αναλυτικά:
Μήνας που
Μήνας που
Ποσό Εκκαθάρισης
Έτος
αφορά
εισπράχθηκε
της ΔΕΗ
Νοέμβριος
2018
Ιανουάριος
6.535,46 €
Δεκέμβριος
2018
Φεβρουάριος
3.869,02 €
Ιανουάριος
2019
Μάρτιος
5.822,58 €
Φεβρουάριος
2019
Απρίλιος
6.215,36 €
Μάρτιος
2019
Μάιος
5.185,16 €
Απρίλιος
2019
Ιούνιος
3.871,42 €
Μάιος
2019
Ιούλιος
4.804,04 €
Ιούνιος
2019
Αύγουστος
8.848,52 €
Ιούλιος
2019
Σεπτέμβριος
5.530,73 €
Αύγουστος
2019
Οκτώβριος
4.623,23 €
Σεπτέμβριος
2019
Νοέμβριος
6.118,78 €
Οκτώβριος
2018
Δεκέμβριος
8.987,68 €
Σύνολο:
67.624,08 €
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για την υπηρεσία
καθαριότητας, ανήλθε συνολικά στο ποσό των 67.624,08 €.
II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών
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. Για το έτος 2018, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο
ήταν ποσό συνολικού ύψους 201.079,51 €, εκ των οποίων:
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i.
ii.

ποσό ύψους 21.125,39 € (από τον Κ.Α.Δ. 20.7325.01) χρηματοδοτήθηκε από τα αδιάθετα υπόλοιπα
που είχε λάβει ο Δήμος από επενδυτικές επιχορηγήσεις (από την πρώην Συλλογική Απόφαση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης - νυν επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα) μέχρι τις 31/12/2018,
ποσό ύψους 34.241,70 € που αφορούν το κόστος της μισθοδοσίας του προσωπικού ορισμένου
χρόνου καλύφθηκαν από ιδία έσοδα του Δήμου (πλην των ανταποδοτικών τελών) σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 156
του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17).

Κατά συνέπεια για το
εισπράξεις του ενιαίου
των 145.712,42 €.
Η ανωτέρω αρνητική
συντελεστή του ενιαίου

οικονομικό έτος 2018 το σύνολο των δαπανών που καλύφθηκαν από τις
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν στο ύψος
διαφορά ύψους 20.013,03 € θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του
ανταποδοτικού τέλους έτους 2020.

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2019
1. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2019, οι πληρωμές των δαπανών που διενεργήθηκαν από
κωδικούς αριθμούς δαπανών της υπηρεσίας 20 «Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» ανήλθαν στο
ύψος των 147.050,44 € εκ των οποίων:
i.
οι 2.387,00 € (Κ.Α.Δ. 20.7135.01) καλύφθηκαν από τα αδιάθετα υπόλοιπα που έλαβε ο Δήμος
από επενδυτικές επιχορηγήσεις (από την πρώην Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - νυν
επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα) μέχρι τις 31/12/2018,
ii.
οι 41.025,44 € (Κ.Α.Δ. 20.6041, 20.6054) καλύφθηκαν από ιδία έσοδα του Δήμου (πλην των
ανταποδοτικών τελών) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 156 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) και
iii.
οι 30.113,87 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες της υπηρεσίας (πλην της μισθοδοσίας)
καλύφθηκαν από το αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης που καταβλήθηκε στον Δήμο δυνάμει
της υπ’ αρ. πρωτ. 6291/20-03-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή
ποσού 20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018» (Α∆Α: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ).
Κατά συνέπεια οι πληρωμές της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που αντιμετωπίστηκαν
από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανήλθαν στο ύψος των 73.524,13 €.
2. Για την περίοδο του Δεκεμβρίου 2019, οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν ανέρχονται στο ύψος
των 49.552,02 €, εκ των οποίων:
i.
οι 12.040,40 € (Κ.Α.Δ. 20.7135.02) καλύφθηκαν από τα αδιάθετα υπόλοιπα που έλαβε ο Δήμος
από επενδυτικές επιχορηγήσεις (από την πρώην Συλλογική Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - νυν
επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα) μέχρι τις 31/12/2018,
ii.
οι 540,50 € (Κ.Α.Δ. 20.6041, 20.6054) καλύφθηκαν από ιδία έσοδα του Δήμου (πλην των
ανταποδοτικών τελών) σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017,
όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 156 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ-107 Α/31-7-17) και
iii.
οι 32.341,22 € που αφορά λειτουργικές δαπάνες της υπηρεσίας (πλην της μισθοδοσίας) θα
καλυφθούν από το αδιάθετο υπόλοιπο της επιχορήγησης που καταβλήθηκε στον Δήμο δυνάμει της
υπ’ αρ. πρωτ. 6291/20-03-2018 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με θέμα «Κατανομή ποσού
20.597.000,00 € σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους έτους 2018» (Α∆Α: 6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ).
Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2019 το σύνολο των δαπανών που θα καλυφθούν από τις
εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν στο ύψος
των 98.167,06 €.
Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Νισύρου, για το οικονομικό έτος 2019, οι
οποίες ανήλθαν στο ύψος των 67.624,08 € είναι λιγότερες από το σύνολο των πληρωμών της
υπηρεσίας 20 που χρηματοδοτήθηκαν από αυτές (ύψους 98.167,06 €) κατά 30.542,98 €. Το ανωτέρω
ποσό μαζί με την αντίστοιχη διαφορά του 2018 ύψους 20.013,03 €, θα ληφθεί υπόψη για τον
υπολογισμό του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους έτους 2020.
III.
Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 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 25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι
συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1
διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.
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Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και διαφοροποιούνται
ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για
κατοικία, β) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς
σκοπούς, γ) 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.
Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 197/2018 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019, είχαν διαμορφωθεί ως
ακολούθως:
Κατηγορίες
Οικιακή χρήση
Γενική (επαγγελματική) χρήση μέχρι τα 150 τ.μ.
Γενική (επαγγελματική) χρήση από 150 τ.μ. και άνω

Υφιστάμενος Συντελεστής
1,00 €/τ.μ.
1,00 €/τ.μ.
2,00 €/τ.μ.

Μετά την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, από την παρ. 2 του άρθρου 185 του
Ν.4555/18, προτείνουμε τη διαμόρφωση των κατηγοριών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ως εξής:
Κατηγορίες
Γενικοί συντελεστές
Οικιακή χρήση
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χρήση από 150 τ.μ. και άνω

Συντελεστής
1,00 €/τ.μ.
1,00 €/τ.μ.
1,00 €/τ.μ.
2,00 €/τ.μ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 με
τους υφιστάμενους συντελεστές τελών είναι ότι τα έσοδα θα ανέλθουν στο ύψος των 67.324,08 €, όσα
δηλαδή εισπράχθηκαν το 2019.
Πλέον των ανωτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 25/75, «Προκειμένου περί δήμων
και κοινοτήτων επιβαρυνομένων δι' ηυξημένων δαπανών καθαριότητος, λόγω τουριστικής κινήσεως,
επιτρέπεται όπως, δι' αποφάσεως του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, εγκρινομένης υπό του
Νομάρχου (δεν απαιτείται έγκριση του νομάρχη - άρθρο μόνο Π.Δ. 22/82), διατίθεται δια την
αντιμετώπισιν των δαπανών τούτων ποσόν μέχρι του ημίσεως των εκ των κατά τας κειμένας διατάξεις
εισπραττομένων τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των εκδιδομένων λογαριασμών, περί ων το
άρθρο 24 του Β.Δ. της 24-9/20-10-1958». Στους Κ.Α.Ε. 0451 και 2118 του προϋπολογισμού εσόδων
οικονομικού έτους 2020 έχουν εγγραφεί πιστώσεις συνολικού ύψους 40.000,00 € εκ των οποίων,
σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ποσό ύψους 20.000,00 € για την
αντιμετώπιση δαπανών της υπηρεσίας 20.
2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2020
Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τις δαπάνες που θα απαιτηθούν για την εύρυθμη και
ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε συνδυασμό με τα ανωτέρω
στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που να καλυφθούν από τα
αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας:
ΚΑΔ
6011
6012
6041

Περιγραφή
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,

Προϋπολογισμός
2020
141.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
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γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Προμήθεια ειδών ατομ. προστασίας
Προμήθεια γάλακτος
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και
6211
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
6253
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
6321
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
6662.01 Προμήθεια λαμπτήρων ασφαλειών κλπ
7135.01 Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων
7135.02 Προμήθεια κάδων
8115
Διάφορα έξοδα
8116
δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
8122
Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)
Σύνολο δαπανών 2020 υπηρεσίας 20
6051
6054
6061
6063.01
6063.02

30.101,88
2.000,00
500,00
1.500,00
2.700,00

€
€
€
€
€

20.000,00 €
1.800,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
17.957,02 €
2.000,00 €
24.800,00 €
10.000,00 €
1.173,56 €
5.179,96 €
4.637,60 €
302.850,02 €

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 302.850.02 €,
εκ των οποίων:
 Ποσό ύψους 20.000,00 € θα χρηματοδοτηθεί από το 50% των εσόδων που αναμένεται να
εισπραχθούν από το τέλος παρεπιδημούν εντός του 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10
του Ν. 25/75 (ΚΑΕ 0451 & 2118)
 ποσό ύψους 34.800,00 € (από τους Κ.Α.Δ. 20.7135.01 & 20.7135.02) θα χρηματοδοτηθεί από την
επιχορήγηση που θα λάβει ο Δήμος από επενδυτικές επιχορηγήσεις (από την πρώην Συλλογική
Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης - νυν επιχορήγηση για επενδύσεις και έργα) μέχρι τις 31/12/2020,
(ΚΑΕ 1311)
 Ποσό ύψους 211.013,03 € που αφορά τις ακόλουθες λειτουργικές δαπάνες θα χρηματοδοτηθεί
κατά 29.531,61 € από τα αδιάθετα υπόλοιπα της επιχορήγησης για μικρούς νησιωτικούς και
ορεινούς δήμους της χώρα έως 31/12/2019 (Κ.Α.Ε. 5119) και κατά 181.482,42 € από την
επιχορήγηση που αναμένεται να λάβει ο Δήμος από την κατανομή των Κ.Α.Π. σε μικρούς
νησιωτικούς και ορεινούς δήμους, (Κ.Α.Ε. 0619.06)
ΚΑΔ
6011
6012
6041
6051
6061
6063.01
6063.02
6253
6263
6321
6641
6662.01

Περιγραφή
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και
νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών,
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού)
Προμήθεια ειδών ατομ. προστασίας
Προμήθεια γάλακτος
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Προμήθεια λαμπτήρων ασφαλειών κλπ.
Σύνολο

Ποσό χρηματοδοτούμενο
141.500,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
6.056,01 €
500,00 €
1.500,00 €
2.700,00 €
1.800,00 €
20.000,00 €
2.000,00 €
17.957,02 €
2.000,00 €
211.013,03 €

Κατά συνέπεια οι δαπάνες της υπηρεσίας 20 «καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» που θα πρέπει να
αντιμετωπιστούν από τις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και
ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 37.036,99 €. Αν στο ανωτέρω ποσό προστεθούν και τα
ελλείματα των ετών 2018 και 2019 ύψους 50.556,01 € τότε οι δαπάνες που θα πρέπει να
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αντιμετωπιστούν από τις εισπράξεις του ενιαίου ανταποδοτικού
ηλεκτροφωτισμού θα ανέλθουν στο ύψος των 87.593,00 €.

τέλους

καθαριότητας

και

Συμπέρασμα:
Από τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτει ότι με τους υφιστάμενους συντελεστές υπάρχει διαφορά (έλλειμα)
ύψους 19.968,92 € ανάμεσα στις αναμενόμενες εισπράξεις από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού ύψους 67.624,08 € και στις αντίστοιχες δαπάνες που απαιτούνται
για την ορθή και εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας 20 ύψους 87.593,00 €.
Η ανωτέρω διαφορά προτείνεται να καλυφθεί από την ακόλουθη αύξηση των συντελεστών του τέλους:

Περιγραφή Συντελεστή
Οικιακή χρήση έως 120 τ.μ.
Οικιακή χρήση από 121 τ.μ. και άνω
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική &
φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
έως 150 τ.μ.
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
χρήση από 151 τ.μ. και άνω
Σύνολο:

Κατηγορίες
Τετραγωνικά Υφιστάμενος
μέτρα
Συντελεστής
47.364 τ.μ.
1,00 €/τ.μ.
8.196 τ.μ.
1,00 €/τ.μ.

Προτεινόμενοι
Συντελεστές
1,00 €/τ.μ.
1,50 €/τ.μ.

Αναμενόμενα
έσοδα
47.364,00 €
12.294,00 €

100 τ.μ.

1,00 €/τ.μ.

1,00 €/τ.μ.

100,00 €

8.063 τ.μ.

1,00 €/τ.μ.

2,50/τ.μ.

20.157,50 €

3.071 τ.μ.

2,00 €/τ.μ.

2,50/τ.μ.

7.677,50 €

66.974 τ.μ.

87.593,00 €

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων είτε
στο στάδιο σύνταξης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του τέλους.
Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό 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.
3. Απαλλασσόμενες κατηγορίες
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/1606-2005 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18 και το άρθρο 103 του Ν.4604/19, η
οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του
νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν (ισχύει και για ακίνητα τα οποία δεν έχουν ηλεκτροδοτηθεί ποτέ). Πρόκειται για
κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή
δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3
του άρθρου 13 του Ν.4368/16 και το άρθρο 12 του Ν.4558/18, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου,
που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση
δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους
πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, όπως η
ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους
του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/16. Με την ίδια απόφαση
μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η
επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της
παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού
του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή
κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη
φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το
πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα,
ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα,
εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων
συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
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Συνεπώς προτείνουμε την απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού των ανωτέρω
κατηγοριών ευπαθών ομάδων, με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται
από το Τμήμα Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Νισύρου.
Τέλος, για τους λοιπούς φόρους και τέλη, προτείνουμε τα ακόλουθα:
1. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα.
2. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, με συντελεστή 0,3‰.
3. Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, σε 0,50% σε κάθε είδους μορφή καταστημάτων στα οποία
πωλούνται για κατανάλωση εντός η εκτός του καταστήματος φαγητά, ποτά, αναψυκτικά κ.λπ. και
σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των νυκτερινών κέντρων διασκέδασης.
4. Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων (άρθρο 13 Β.Δ. 24/9-20/10/58 και άρθρο 3 του Ν. 10/80).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, στα 10,00 ευρώ το τ.μ.
5. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στα δημοτικά κοιμητήρια.
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, στα 500,00 €.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και είδε:
1) Το αρ. 266 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
2) Το αρ. 266 παρ. 7 του Ν. 3852/2010.
3) Την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3345/16-06-2005.
4) Την με αρ. πρ. 6152/31.12.2019 εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών του Δήμου.
5) Την με αρ. 118/2018 προηγούμενη απόφαση του ΔΣ Νισύρου.
Έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Προτείνει για το έτος 2020 τους παρακάτω φόρους - τέλη και δικαιώματα:
1. Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (αρ. 21-22 Β.Δ. 24-9/20-10-58 και άρθρο 25 παρ. 12 του
Ν. 1828/89) όπως:
Περιγραφή Συντελεστή
Οικιακή χρήση έως 120 τ.μ.
Οικιακή χρήση από 121 τ.μ. και άνω
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας έως 150 τ.μ.
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας χρήση από 151 τ.μ. και άνω

Προτεινόμενοι
Συντελεστές
1,00 €/τ.μ.
1,50 €/τ.μ.
1,00 €/τ.μ.
2,50/τ.μ.
2,50/τ.μ.

Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/1606-2005, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων
τα οποία δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου
εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ΔΕΗ, για όσο χρόνο αυτά
παραμένουν κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται
και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.
2. Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (άρθρο 10 Ν. 1080/80).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα.
3. Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, με συντελεστή 0,3‰.
6. Τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών
καταστημάτων (άρθρο 20 Ν. 2539/97).
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Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, σε 0,50% σε κάθε είδους μορφή καταστημάτων στα οποία
πωλούνται για κατανάλωση εντός η εκτός του καταστήματος φαγητά, ποτά, αναψυκτικά κ.λπ. και
σε ποσοστό 5% στα ακαθάριστα έσοδα των νυκτερινών κέντρων διασκέδασης.
7. Τέλος Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων (άρθρο 13 Β.Δ. 24/9-20/10/58 και άρθρο 3 του Ν. 10/80).
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, στα 10,00 ευρώ το τ.μ.
8. Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου στα δημοτικά κοιμητήρια.
Να παραμείνει όπως ισχύει σήμερα, στα 500,00 €.
Β) Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί προς το ΔΣ Νισύρου για έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 2/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Βασίλειος Πάχος
Ευάγγελος Τασιούλας
Δήμητρα Καφετζηδάκη
Ιωάννης Τριανταφύλλου

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 31-01-2020
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ
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