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ΘΕΜΑ: Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (α/α  645/2020) επί «Καθορισμός 
Ανταποδοτικών τελών έτους 2021.

ΣΧΕΤ:  α)Το α.π.80448/19-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθα/τας & Ανακύκλωσης 
Δήμου Χίου.
β)Το α.π.80465/19-11-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου με την Αρμοδιότητα του 
Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών.
γ)το α.π.80683/20-11-2020 έγγραφο του τμήματος Π/Υ & Λογιστηρίου της 
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χίου 
δ)Το α.π. 82382/26-11-2020 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου 
Χίου.
ε)Το α.π.87047/11-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Με δεδομένη την καταγεγραμμένη αντίδραση των αντιπολιτευόμενων συνδυασμών στο 
Δημοτικό μας Συμβούλιο, στο να μην αποδεχθούν την αιτιολογημένη και ισοσκελισμένη 
πρόταση της Δημοτικής Αρχής επί του καθορισμού των ανταποδοτικών τελών για το έτος 2021, 
και στηρίζοντας τις αιτιάσεις τους και τις εναλλακτικές προτάσεις τους σε απολύτως αίολα 
στοιχεία, αναγκαζόμαστε  να σας ενημερώσουμε  και να υπογραμμίσουμε, με έμφαση, τα 
παρακάτω αναφερόμενα:
1. Ιστορικό: Όπως θα διαβάσετε και στο σχετικό Πρακτικό, αμέσως μετά την παρουσίαση της 

εισήγησης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο επί των Οικονομικών, παρουσιάστηκε εκ μέρους 
ενός επικεφαλής αντιπολιτευόμενου συνδυασμού μία πολύ αφηρημένη και γενική πρόταση η 
οποία ούτε κατ’ ελάχιστον δεν ήταν συγκεκριμένη. Ο πρόεδρος δεν δέχθηκε προς συζήτηση 
της  μη τεκμηριωμένης πρότασης και για να αποφύγει εντάσεις διέκοψε την συζήτηση του 
θέματος για άλλη ημέρα έως ότου οι ενδιαφερόμενοι καταθέσουν την εναλλακτική τους 
πρόταση, την συζητήσουν με την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου αυτή να 
καταθέσει σχετική εισήγηση σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019. Επισημαίνουμε εκ 
του περισσού για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους απαιτείται να υπάρχει 
επίκαιρη , πλήρη και ακριβή αιτιολογία σύμφωνα με την παρ.1 άρθρο 1 Ν.25/75, όπως 
αντικαθίσταται από την παρ.1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18 και επιπλέον να διασφαλίζεται 
η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. 
Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συνεχίστηκε μετά από 5 ημέρες και η εισήγηση 
της Οικονομικής Υπηρεσίας επί της εναλλακτικής πρότασης , με αιτιολογημένο κείμενο, 
αναφέρει με το α.π 80863/2020 έγγραφό της ότι αυθαίρετα μειώνονται ποσά σε κωδικούς 
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εξόδους για προμήθειες που είναι συμβασιοποιημένες και έχουν εκδοθεί πολυετής 
δεσμεύσεις των πιστώσεων. Συνεπώς η εναλλακτική πρόταση της αντιπολίτευσης καθίσταται 
μη σύννομη αφού αφενός  δεν έδινε ισοσκελισμένο προϋπολογισμό στα ανταποδοτικά και με 
την αυθαίρετη μείωση κωδικών εξόδων που υπάρχει πολυετής διατάκτης θα καταστήσει την 
λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου προβληματική και ελλειμματική. Κατά τη 
διάρκεια αυτής της συνεδρίασης και με δεδομένη την αρνητική κατ’ ουσία εισήγηση της 
Οικονομικής Υπηρεσίας,  η αντιπολίτευση εκ νέου ζήτησε να διορθώσει τους κωδικούς και τα 
ποσά για να «θεραπεύσει», καθώς ανέφερε, το αρνητικό της πρότασής της καταθέτοντας 
νέα πρόταση τροποποιημένη. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της συμπολίτευσης εξέφρασαν 
επανειλημμένα την έντονη αντίθεσή τους στη συνέχιση της συζήτησης με αυτά τα δεδομένα, 
αλλά η αντιπολίτευση, με πολλές αντεγκλήσεις, επέμενε να συζητηθεί το θέμα και να τεθεί 
σε ψηφοφορία η νέα προφορικά υποβληθείσα εναλλακτική πρόταση η οποία δε συνοδευόταν 
από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας καταστρατηγώντας την κείμενη νομοθεσία .

2. Σας διαβιβάζουμε τα έγγραφα- απαντήσεις (2) , τα οποία λάβαμε σε σχετικό ερώτημά μας 
προς την Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και προς την ηλεκτρονική υπηρεσία 
Νομική Βάση Πληροφορίων ΕΠΕ με την επωνυμία «Νομοτέλεια», όπου αμφότερα μας 
υποδεικνύουν ότι για τον καθορισμό φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών, η συζήτηση 
και ψήφιση από το δημοτικό συμβούλιο γίνεται επί του σχεδίου της οικονομικής επιτροπής 
και των τυχόν εναλλακτικών προτάσεων κατ’  εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν 4623/ 2019 
στο οποίο ρητά  αναφέρεται ότι δεν προκύπτει η υποχρέωση  διατύπωση θετικής ή 
σύμφωνης γνώμης της οικονομικής υπηρεσίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η υποβολή 
μιας εναλλακτικής πρότασης, αλλά είναι απαραίτητη η ύπαρξη της που στην προκειμένη 
απόφαση δεν τηρήθηκε. 

3. Η  «εναλλακτική» πρόταση της αντιπολίτευσης, όπως κατ’ επανάληψη και τα μέλη της 
κατέθεσαν στην συζήτηση, στηρίζεται κατά βάση στην πιθανολόγηση χωρίς τεκμηρίωση επί 
πραγματικών οικονομικών δεδομένων προκειμένου να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των 
δαπανών με τα έσοδα ότι ο Δήμος θα έχει αυξημένα έσοδα από την αύξηση των 
τετραγωνικών μέτρων που θα προκύψουν από την διόρθωση των τ.μ. που δήλωσαν οι 
έχοντες ακίνητα στην διοικητική μας περιφέρεια (άρθρο 51 παρ.2 Ν.4647/19). Τούτο μόνο 
πιθανολογείται, έχει εντελώς θεωρητική προς το παρόν αξία, αφού η καταμέτρηση,  η 
καταχώρηση και η αποστολή των διορθώσεων στην ΔΕΗ και στους εναλλακτικούς παρόχους 
δεν έχει ούτε κατά το ήμισυ πραγματοποιηθεί, πολύ δε περισσότερο η εκκαθάριση από την 
ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς παρόχους των τυχών αυξήσεων και την  εισροή των εσόδων 
στο ταμείο του Δήμου. Να σημειωθεί ότι η Δημοτική Αρχή πρότεινε μείωση των ισχυόντων  
τελών κατά 10% στις οικίες και κατά 20% στις επαγγελματικές στέγες με σχετική 
τεκμηρίωση και ισοσκέλιση των εσόδων – εξόδων της υπηρεσίας ενώ η αντιπολίτευση 
πρότεινε σχεδόν διπλάσια (!) μείωση, με μόνη αιτιολογία την πιθανολογούμενη αύξηση των 
εσόδων από τις διορθώσεις των τετραγωνικών και την αυθαίρετη μείωση λειτουργικών 
εξόδων της υπηρεσίας. Η διαχείριση των  διορθώσεων από το αρμόδιο τμήμα του δήμου 
παρόλο που ενισχύθηκε με εποχιακό προσωπικό θα αποτελέσει  μια επίπονη διαδικασία, 
δύσκολα διαχειρίσιμη και χρονοβόρα εξαιτίας του υπερβολικά αυξημένου αριθμού των 
κατατεθέντων αιτήσεων. 

4. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μέλη του συνδυασμού της Δημοτικής Αρχής 
δήλωσαν, προ της ψηφοφορίας,  ότι δεν θεωρούν την εναλλακτική πρόταση νομότυπη και 
ότι η μόνη που υπάρχει προς ψήφιση και έγκριση, είναι αυτή της Δημοτικής Αρχής και 
μόνον. Σχετικές ενστάσεις υποβλήθηκαν κατά την ώρα της συζήτησης και έχουν καταγραφεί 
στα πρακτικά της συνεδρίασης. Δυστυχώς, για να αποφευχθεί η αδυναμία ύπαρξης μιας 
απόφασης επί του πιεστικού χρονικά ζητήματος του καθορισμού των ανταποδοτικών τελών 
έτους 2021 που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
έτους 2021,  ο Πρόεδρος έθεσε τελικά σε ψηφοφορία την προφορικά υποβληθείσα 
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εναλλακτική πρόταση, αναφέροντας ότι η ισχύς της και η νομιμότητα θα κριθεί από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Δεδομένου ότι η διαδικασία ψήφισης των ανταποδοτικών τελών είναι συγκεκριμένη και 
προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθ. 185 του Ν.4555/2018 όπως συμπληρώθηκε από το αρθ. 
11 του Ν.4623/2019 παρακαλώ να λάβετε τα ανωτέρω σημειωθέντα σοβαρώς υπόψιν κατά τη 
μελέτη του σχετικού Πρακτικού συνεδρίασης και τον έλεγχο νομιμότητας της σχετικής 
απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου διασφαλίζοντας την εύρυθμη, μη ελλειμματική 
λειτουργία της εν λόγω  υπηρεσίας  και κατ’ επέκταση την ορθή κατάρτιση του προϋπολογισμού 
έτους 2021 .

Ο Δήμαρχος Χίου 

       Σταμάτης Κάρμαντζης    

Πίνακας Διανομής

Αποδέκτες για Ενέργεια
1.Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
Λιβανού 66  Χίος 
Τκ 82131 Χίος
Αποδέκτες για Κοινοποίηση:

Εσωτερική Διανομή:

Συνημμένα:
1)Το α.π.80448/19-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Καθ/τας & Ανακύκλωσης Δήμου Χίου.
2)Το α.π.80465/19-11-2020 έγγραφο του Αντιδημάρχου με την Αρμοδιότητα του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Σηματοδότησης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
3)το α.π.80683/20-11-2020 έγγραφο του τμήματος Π/Υ & Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Χίου 
4)Το α.π. 82382/26-11-2020 έγγραφο του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου.
5)Το α.π.87047/11-12-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.
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