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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθ. Απόφασης 252/2018
Ημερ. Απόφασης 7/12/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου,
με Αριθμό 28/2018 από 7/12/2018
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα
18:00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ. 5646/ 3/12/2018 έγγραφης
πρόσκλησης του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό
σύμβουλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να
είναι παρόντα -14- μέλη, ήτοι
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αναγνώστου Κική (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Αργυρίου Άγγελος (Αντιδήμαρχος),
Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος) απεχώρησε μετά το 15ο θέμα της ΗΔ, Καλογιάννης Δημήτριος
(Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Αντιπρόεδρος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Κυριαζή
Μαγδαληνή (Μέλος), Παπαβασιλείου Παναγιωτης (Μέλος), Τσουκανά Χριστίνα (Γραμματέας),
Τσουκανάς Παναγιώτης (Πρόεδρος), Φλωρούς Δημήτριος (Μέλος), Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος),
Χρήστου Δημήτριος (Μέλος)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Αγάλλου Σμαραγδή (Μέλος), Δροσάκης Κωνσταντίνος (Μέλος), Μαλαματένιας Βάϊος (Μέλος)
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν.
ΘΕΜΑ 3
Περί αύξησης ή μη του τέλους καθαριότητας - ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ
Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος Βαφίνης και η υπάλληλος κ.
Δημητρακοπούλου Ιόλη για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης έκανε γνωστό ότι, η Οικονομική Επιτροπή με την αριθμ. 83/2018 απόφαση της
εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο να μην αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για
το έτος 2019 και να παραμείνουν όπως διαμορφώθηκαν με την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου το έτος 2018 ήτοι:
Σε 1,30 ευρώ το 1 τ.μ για κατοικίες και 2,20 ευρώ το 1 τ.μ για τα καταστήματα
Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΤΟΣ 2016
Το σύνολο των τετραγωνικών των κατοικιών της Αλοννήσου το έτος 2016 όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε, ήταν 146.989,00 τ.μ. και σύμφωνα με την ανά τετραγωνικό
τιμή (1,00 €) που ίσχυε για το 2016.
Το σύνολο των ηλεκτροδοτούμενων καταστημάτων ήταν 74.451,00 τ.μ. και σύμφωνα με την ανά τ.μ.
τιμή (1,80€) που ίσχυε για το 2016.
Τα έσοδα λοιπόν από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2016 ήταν συνολικά
315.301,36€
Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας το οικ. έτος 2016 ανήλθαν στο ποσό των 343.502,02 ευρώ
υπήρξε μια διαφορά εσόδων εξόδων 28.200,66 ευρώ.
ΕΤΟΣ 2017
Το σύνολο των τετραγωνικών των κατοικιών της Αλοννήσου το έτος 2017 όπως
προκύπτει από τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα 142.944,00 τ.μ. και σύμφωνα με την ανά
τετραγωνικό τιμή (1,00 €) που ισχύει για το 2017.
Το σύνολο των ηλεκτροδοτούμενων καταστημάτων μέχρι σήμερα 73.243,00 τ.μ. και σύμφωνα με την
ανά τ.μ. τιμή (1,80€) που ισχύει για το 2017.
Τα έσοδα λοιπόν από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2017 ήταν συνολικά
325.076,48€
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Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας το οικ. έτος 2017 ανήλθαν στο ποσό των 344.273,48 ευρώ
υπήρξε μια διαφορά εσόδων εξόδων 19.197,00 ευρώ.
ΕΤΟΣ 2018
Τα έσοδα από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 2018 έως 21-11-2018 ανήλθαν στο
ποσό των 277.603,97 € και προβλέπεται για όλο το έτος να ανέλθουν στο ποσό των 360.000,00€.
Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας το οικ. έτος 2018 μέχρι σήμερα (21-11-2018) ανήλθαν στο
ποσό των 272.753,70 ευρώ και προβλέπεται έως τέλος του έτους να ανέλθει στο ποσό των
360.000,00 €.
Δεν προβλέπεται να υπάρξει διαφορά εσόδων-εξόδων έως τέλος του έτους
2018 η οποία να πρέπει να καλυφθεί με την αναπροσαρμογή των τελών του οικ. έτους 2019.
Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις
διατάξεις του ν. 3463/2006 και 3852/2019
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Να μην αυξηθούν τα τέλη καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2019 και να παραμείνουν
όπως διαμορφώθηκαν με την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου το έτος 2018 ήτοι:
Σε 1,30 ευρώ το 1 τ.μ για κατοικίες και 2,20 ευρώ το 1 τ.μ για τα καταστήματα
Με την απόφαση αυτή δεν προκαλειται δαπάνη σε βάρος του πρου/σμού του δήμου.
Η δημοτική σύμβουλος Κική Αναγνώστου δήλωσε παρών.
Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 252/2018
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τσουκανάς Παναγιώτης
Αναγνώστου Κική
Αναγνώστου Παναγιώτης
Αργυρίου Άγγελος
Θεοδώρου Χαρίκλεια
Καλογιάννης Δημήτριος
Καλογιάννης Θεόδωρος
Καλογιάννης Μιχαήλ
Κυριαζή Μαγδαληνή
Παπαβασιλείου Παναγιωτης
Τσουκανά Χριστίνα
Φλωρούς Δημήτριος
Χλίβας Κωνσταντίνος
Χρήστου Δημήτριος

