
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 19/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Στον Πολύγυρο, σήμερα την τριακοστή (30η) του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, 

ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε 

τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, 

ύστερα από την με αριθ. 19/26.10.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. 

Ιωάννη Σιμώνη, η οποία επιδόθηκε στους δημοτικούς συμβούλους και τον κ. Δήμαρχο και 

δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι προσκλήθηκε 

και παρίσταται  ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών 

συμβούλων ήταν: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Ζαγγίλας Δημήτριος 19 Τσινάς Αργύριος 

2 Βορδός Χρήστος 20 Χριστιανού Αγγελική 

3 Ζούνη Στέλλα 21 Ματθαίου Αθανάσιος 

4 Ματέας Γεώργιος 22 Ξάκης Ιωάννης 

5 Κυριάκου Ιφιγένεια    

6 Κοντογιώργης Δημήτριος    

7 Δέας Παύλος    

8 Σαράντη Μαρία    

9 Λακρός Αλέξανδρος    

10 Λιόντας  Γεώργιος    

11 Καραφουλίδης  Αναστάσιος     

12 Σιμώνης Ιωάννης    

13 Βασιλάκης  Αθανάσιος    

14 Γκλάβας Γεώργιος    

15 Κανταράς Αναστάσιος    

16 Παπούλιος Ιωάννης    

17 Λαφαζάνης Βασίλειος    

18 Πάνος Ιωακείμ    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

Α/Α Επίθετο Όνομα 

1 Δημητριάδης Χρήστος 

2 Ζιούπου Άννα 

3 Ζαβράκογλου Άγγελος 

4 Φυλαχτός Χρήστος 

5 Σιδέρης Νικόλαος 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 

των πρακτικών.  

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 

παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πολυγύρου κ. Νικήτας Κατσιακιώρης, ο Πρόεδρος της Δ.Κ 

Γαλάτιστας κ. Εμμανουήλ Σειράς, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βραστάμων κ. Ιωακείμ Μελανδίνος, ο 

Πρόεδρος της Τ.Κ. Παλαιοκάστρου κ. Χρήστος Γκαρανάτσιος και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δουμπιών 

κ. Αθανάσιος Γεραντζής. 

Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πάνος Ιωακείμ αποχώρησε στη συζήτηση των έκτακτων θεμάτων 

και δεν επανήλθε μέχρι το πέρας της συνεδρίασης. 

 

Αριθμός θέματος: 20ο  Αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών-  

φόρων Δήμου Πολυγύρου 

Αριθμός Απόφασης :399  
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Σιμώνης, εισηγούμενος το 20ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χρ. Βορδό ο οποίος 

τόνισε :« σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή 

με την υπ’ αριθ. 232/2015 απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή 

τελών, δικαιωμάτων και εισφορών. Για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών 

ύδρευσης και άρδευσης, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους 

πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989) 

επιβάλλεται τέλος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

Για την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον δημοτικό προϋπολογισμό, στο 

σκέλος των Εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές 

ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών και τα έσοδα από παλαιές 

«απαιτήσεις», που βεβαιώνονται για πρώτη φορά το τρέχον έτος. 

Αντίστοιχα στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ 

άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν. 

Αναφορικά με το πλεόνασμα ή έλλειμμα που προκύπτει στα ανταποδοτικά τέλη, κατά 

την εκτέλεση του Π/Υ, διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση που τα εισπραχθέντα υπολείπονται 

των δαπανών, τα έσοδα που λόγω της υστέρησης δεν πραγματοποιήθηκαν πρέπει να 

προστεθούν στα έσοδα του επόμενου έτους και αντίθετα, στην περίπτωση που υπερκαλύπτουν 

τις δαπάνες, να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των δαπανών του επόμενου έτους. Για το 

λόγο αυτό για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των ανωτέρω τελών ή δικαιωμάτων 

(συντελεστών), η οποία κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις λαμβάνεται κατά το 

προηγούμενο του έτους αναφοράς της, έτος, απαιτείται να υφίσταται εκτίμηση για το ύψος των 

ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, ώστε οποιαδήποτε 

έλλειμμα ή πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών δαπανών του τρέχοντος έτους σε συνδυασμό με 

τις δαπάνες που προγραμματίζουμε για το επόμενο έτος, να ληφθεί υπόψη για τον καθορισμό 

του συντελεστή στο πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας. Από τα ανωτέρω, καθίσταται 

φανερό ότι από τη φύση της η έκδοση της εν λόγω απόφασης, στηρίζεται σε μια 

προϋπολογιστική διαδικασία, η οποία συνιστά ταυτόχρονα και στοιχείο του π/υ του επόμενου 

έτους. 

Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας θα πρέπει να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ 

εσόδων και δαπανών και όχι απαραίτητα απόλυτα ταύτισή τους. Το στοιχείο αυτό εξετάζεται 

κατά τον έλεγχο νομιμότητας και όχι η αναγκαιότητα ή μη αύξησης των τελών. 

Στα πλαίσια της κατάρτισης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016, είναι 

απαραίτητη η λήψη απόφασης αναπροσαρμογής των Δημοτικών Τελών. 

Η συσσώρευση παλαιών εσόδων τα οποία διαμορφώθηκαν λόγω της τρέχουσας 

οικονομικής κατάστασης σε συνδυασμό με τις αυξήσεις του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος 

αλλά και της παλαιότητας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του δήμου καθιστούν 

υποχρεωτική την αναπροσαρμογή των εν λόγω τελών. 

Για το έτος 2013 στην ύδρευση είχαμε εισπραχθέντα 1.142.288,66 ενώ οι δαπάνες μας 

ανήλθαν σε 1.698.789,51. 

ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 

δίκτυο 

21.410,00 21.410,00 

0322 Τέλος ύδρευσης 371.228,74 699.032,31 

0323 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των 

υδροληπτών 
2.730,00 4.590,00 

0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 13.457,79 13.457,79 
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2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 733.462,13 1.180.179,26 

 1.142.288,66 1.918.669,36 

   

ΑΡΔΕΥΣΗ 164.856,17 201.465,06 

   

ΕΞΟΔΑ   

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 725.000,00  

Μισθοδοσία 246.598,88  

Καύσιμα 9.175,70  

Μέρος των εξόδων διοικητικής υποστήριξης 72.571,83  

Συντηρήσεις οχημάτων 10.491,74  

Τέλη κυκλοφορίας 5.000,00  

Προμήθειες μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού 95.362,27  

Προμήθεια χημικού υλικού 1.835,16  

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων 5.910,33  

Ασφάλιστρα οχημάτων 2.250,00  

Μισθώματα μηχανημάτων & γεωτρήσεων 18.394,80  

Εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών & 

αντλιοστασίων 

21.598,80  

Αναλύσεις πόσιμου νερού 24.600,00  

Πολυζώης 300.000,00  

Λοιπές εργασίες 160.000,00  

 1.698.789,51  

 

Για το έτος 2014 στην ύδρευση είχαμε εισπραχθέντα 1.164.533,80 βεβαιωθέντα1.741.679,80 ενώ οι 

δαπάνες μας ανήλθαν σε 1.986.104,83 (οι σχετικοί πίνακες επισυνάπτονται) προκύπτει διαφορά 

244.425,03. 

ΕΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 

δίκτυο 

20.625,00 20.625,00 

0322 Τέλος ύδρευσης 342.310,00 565.285,00 

0323 Έσοδα από γενόμενες δαπάνες για λογαριασμό των 

υδροληπτών 

930,00 1.830,00 

0324 Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας υδρεύσεως 13.766,80 13.766,80 
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2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 609.100,00 869.344,00 

  986.731,80 1.470.850,80 

      

ΑΡΔΕΥΣΗ 94.865,00 150.846,00 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 82.937,00 119.983,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.164.533,80 1.741.679,80 

   

ΕΞΟΔΑ    

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 902.365,00  

Μισθοδοσία 565.492,00  

Καύσιμα 7.615,00  

Μέρος των εξόδων διοικητικής υποστήριξης  72.571,83  

Συντηρήσεις οχημάτων 12.635,00  

Τέλη κυκλοφορίας 0,00  

Προμήθειες μηχανημάτων & λοιπού εξοπλισμού 129.841,00  

Προμήθεια χημικού υλικού 3.509,00  

Προμήθεια υλικών συντήρησης κτιρίων 3.175,00  

Ασφάλιστρα οχημάτων 2.063,00  

Μισθώματα μηχανημάτων & γεωτρήσεων 7.761,00  

Εργασία απομακρυσμένης διαχείρισης δεξαμενών & 

αντλιοστασίων 

7.044,00  

Πολυζώης 200.000,00  

Αναλύσεις πόσιμου νερού 24.600,00  

Λοιπές εργασίες 47.433,00  

Μόνο η διαφορά του ηλεκτρικού ρεύματος μεταξύ των ετών 2013 και 2014 είναι 

175.000,00 ευρώ 

Επειδή η κατάσταση συνεχίζει επιδεινούμενη παρά τα αυστηρά μέτρα είσπραξης (έχουν 

σταλεί πάνω από 100 κατασχέσεις και πάνω από 50 διακοπές νερού) θα πρέπει να ληφθούν 

μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας. 
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Με την υπ’ αριθ. 189/18-4-2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τροποποιήθηκε ο 

κανονισμός ύδρευσης του δήμου και καθορίστηκε πάγιο 8 ευρώ το εξάμηνο καθώς επίσης και 

οι κάτωθι τρεις κλίμακες τιμών νερού α. Από 0 έως 100 κ.μ. σε 0,50 € ανά κ.μ. β. από 101 έως 

200 κ.μ. σε 1,00 ευρώ ανά κ.μ. γ. Από 201 και άνω σε 1,5 ευρώ. 

Συνέπεια των ανωτέρω είναι η αναπροσαρμογή των τελών ώστε η υπηρεσία να είναι 

αποτελεσματική. Προκειμένου να καλυφθεί η ανωτέρω διαφορά πρέπει να αυξηθεί η πρώτη 

κλίμακα από 0,5 σε 0,6 η οποία θα αποδώσει 92.000 ευρώ παράλληλα θα πρέπει το πάγιο να 

οριστεί σε 3 ευρώ μηνιαίως ήτοι 18 ευρώ το εξάμηνο ούτως ώστε να επιτευχθεί επί πλέον 

διαφορά 168.000 ευρώ.  

Για ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις και κάμπινγκ οι τιμές ύδρευσης 

αυξάνονται κατά 10% ήτοι: 0-1500 κ.μ. 0,88€/κ.μ. και από 1501 κ.μ. και άνω 1,10 

€/κ.μ. Στην εν λόγω κατηγορία που υπήρχε, εντάσσονται νοσηλευτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν στο Δήμο και κτηνοτροφικές- πτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης 

κτηνοτροφίας ήτοι άνω των 100 μικρών ζώων και άνω των 10 μεγάλων, οπότε 

έχουμε από 0-1500 κ.μ. 0,80 €/κ.μ. και από 1501 κ.μ. και άνω 1,00 €/κ.μ. 
Ο καθορισμός του παγίου στο ποσό αυτό επιβάλλεται λόγω: α) το πάγιο των όμορων 

δήμων (Προποντίδος και Σιθωνίας) που ανέρχεται σε 80 ευρώ κατά μέσο όρο και β) το γεγονός 

της ύπαρξης στο δήμο μεγάλου αριθμού β’ κατοικίας που κατά κανόνα έχει μικρές 

καταναλώσεις παρόλο που οι δαπάνες εκτεταμένων δικτύων, βλαβών, οργάνωσης και 

ετοιμότητας του δήμου, γεωτρήσεων για αυτές είναι εξαιρετικά μεγάλες. Η αύξηση στο πάγιο 

στοχεύει κυρίως στην κάλυψη μέρος των εξόδων από τους ιδιοκτήτες β’ κατοικίας. 

Αύξηση κατά ποσοστό 20% είναι αναγκαίο να γίνει και στο τιμολόγιο του αρδευτικού 

δικτύου έτσι το νέο τιμολόγιο προτείνεται να καθοριστεί σε 0,24 λεπτά του ευρώ το κυβικό 

στις μονοετείς καλλιέργειες και σε 0,36 λεπτά του ευρώ το κυβικό στις δενδρώδεις, ενώ πρέπει 

να καθοριστεί ελάχιστη κατανάλωση σε περίπτωση χαμηλής ή μη ένδειξης του υδρομέτρου για 

ποσότητα νερού που αντιστοιχεί σε 50 κυβικά ανά στρέμμα ετήσιας κατανάλωσης. 

Επίσης θα πρέπει να καθοριστεί το Τέλος Δημοτικής Οδοποιίας (Τ.Δ.Ο.) που θα αφορά 

τόσο την αγροτική όσο και την αστική οδοποιία. Η μη ύπαρξη ανταποδοτικών εσόδων στον 

τομέα αυτό παρά την ύπαρξη της σχετικής δαπάνης 175.000 ευρώ ετησίως επιβαρύνει τον ήδη 

βεβαρυμένο προϋπολογισμό δαπανών του Δήμου. Προτείνεται η επιβολή τέλους Τ.Δ.Ο. σε 2 

ευρώ τον μήνα ήτοι 12 ευρώ το εξάμηνο που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών του 

νερού και θα βαρύνει όσους έχουν σύνδεση στα υδρευτικά δίκτυα του Δήμου η έκδοση του 

λογαριασμού θα γίνεται κάθε εξάμηνο. Η απόδοση του τέλους αναμένεται σε 200.000 ετησίως. 

Τα τέλη κοιμητηρίων για την Δ.Κ. Πολυγύρου έχουν ως εξής: 

 Για την παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, ποσό  50,00€ εφάπαξ 

 Για την παράταση αναβολής της ανακομιδής των οστών, ποσό 30,00 € 

ετησίως, για δύο επιπλέον έτη. 

 Για την διαφύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο μετά την ανακομιδή, ποσό 

30,00 € ετησίως 

 Η δαπάνη ανέγερσης τάφου, ορίζεται στο ποσό των 500,00 € καταβλητέο 

εφάπαξ. 

 Την Επιβολή τέλους (Τ.Α.Π.) σε 0,35 %0 για όλη την χωρική αρμοδιότητα 

του Δήμου. Καθορισμός Τιμής Ζώνης για όλη την Δ.Ε. Ζερβοχωρίων όμοια 

με των Σανών της Δ.Ε. Πολυγύρου και επιβολή του τέλους βάσει αυτής.  
Ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών, όπου οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι 

της μείζονος μειοψηφία ήτοι κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος 

Ιωακείμ, Ματθαίου Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ξάκης Ιωάννης, και η 

αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χριστιανού Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, και ο 

δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Γεώργιος Γκλάβας ψήφισε αρνητικά. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
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Την αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών- φόρων Δήμου Πολυγύρου 

όπως παρακάτω:  

 Να οριστεί το πάγιο σε 3 ευρώ μηνιαίως ήτοι 18 ευρώ το εξάμηνο 

Για ξενοδοχειακές εν γένει επιχειρήσεις και κάμπινγκ οι τιμές ύδρευσης 

αυξάνονται κατά 10% ήτοι: 0-1500 κ.μ. 0,88€/κ.μ. και από 1501 κ.μ. και άνω 1,10 

€/κ.μ. Στην εν λόγω κατηγορία που υπήρχε, εντάσσονται νοσηλευτικά ιδρύματα 

που λειτουργούν στο Δήμο και κτηνοτροφικές- πτηνοτροφικές μονάδες μεγάλης 

κτηνοτροφίας ήτοι άνω των 100 μικρών ζώων και άνω των 10 μεγάλων, οπότε 

έχουμε από 0-1500 κ.μ. 0,80 €/κ.μ. και από 1501 κ.μ. και άνω 1,00 €/κ.μ. 

 Αύξηση κατά ποσοστό 20% στο τιμολόγιο του αρδευτικού δικτύου. Έτσι το 

νέο τιμολόγιο προτείνεται να καθοριστεί σε 0,24 λεπτά του ευρώ το κυβικό 

στις μονοετείς καλλιέργειες και σε 0,36 λεπτά του ευρώ το κυβικό στις 

δενδρώδεις, και να καθοριστεί ελάχιστη κατανάλωση σε περίπτωση 

χαμηλής ή μη ένδειξης του υδρομέτρου για ποσότητα νερού που αντιστοιχεί 

σε 50 κυβικά ανά στρέμμα ετήσιας κατανάλωσης 

 Την επιβολή τέλους Τ.Δ.Ο. (Τέλος Δημοτικής Οδοποιίας) σε 2 ευρώ τον 

μήνα ήτοι 12 ευρώ το εξάμηνο που θα εισπράττεται μέσω των λογαριασμών 

του νερού και θα βαρύνει όσους έχουν σύνδεση στα υδρευτικά δίκτυα του 

Δήμου η έκδοση του λογαριασμού θα γίνεται κάθε εξάμηνο. 

Τα τέλη κοιμητηρίων για την Δ.Κ. Πολυγύρου, έχουν ως εξής: 

 Για την παραχώρηση τάφου τριετούς ταφής, ποσό  50,00€ εφάπαξ 

 Για την παράταση αναβολής της ανακομιδής των οστών, ποσό 30,00 € 

ετησίως, για δύο επιπλέον έτη. 

 Για την διαφύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο μετά την ανακομιδή, ποσό 

30,00 € ετησίως 

 Η δαπάνη ανέγερσης τάφου, ορίζεται στο ποσό των 500,00 € καταβλητέο 

εφάπαξ. 

 Την Επιβολή τέλους (Τ.Α.Π.) σε 0,35 %0 για όλη την χωρική αρμοδιότητα 

του Δήμου. Καθορισμός Τιμής Ζώνης για όλη την Δ.Ε. Ζερβοχωρίων όμοια 

με των Σανών της Δ.Ε. Πολυγύρου και επιβολή του τέλους βάσει αυτής.  

Επί της απόφασης οι επτά (7) παρόντες δημοτικοί σύμβουλοι της μείζονος 

μειοψηφία ήτοι κ. κ. Κανταράς Αναστάσιος, Παπούλιος Ιωάννης, Πάνος Ιωακείμ, 

Ματθαίου Ιωάννης, Λαφαζάνης Βασίλειος, Τσινάς Αργύριος, Ξάκης Ιωάννης, και η 

αρχηγός της ελάσσονος μειοψηφίας κ. Χριστιανού Αγγελική ψήφισαν ΛΕΥΚΟ, και 

ο δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης κ. Γεώργιος Γκλάβας ψήφισε 

αρνητικά. 
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 399/2015 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Τ Α  Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή              Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 11-11-2015 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
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