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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. 26/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 544/2015
Επιβολή τέλους ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Στην Ελευθερούπολη (έδρα του Δήμου) και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα τη 13η
Νοεμβρίου 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνήλθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση
τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την 35358/09-11-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δόθηκε με αποδεικτικό σε
όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων με
αποδεικτικό δημοσίευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87 Α΄/07.06.2010) – Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
Από τα (33) τριάντα τρία μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν
τα κατωτέρω είκοσι πέντε (25) μέλη, ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
2.
ΓΚΕΝΤΣΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
3.
ΑΜΠΑΤΖΙΑ ΟΛΓΑ
4.
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
5.
ΜΠΟΣΜΠΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.
ΚΟΥΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.
ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8.
ΜΗΤΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
9.
10.
ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ
12.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
13.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
14.
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
15.
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
16.
ΜΙΣΣΙΡΙΑΝ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
17.
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ
18.
ΚΑΛΕΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
19.
ΞΟΥΛΟΓΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
20.
ΠΡΙΟΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
21.
ΜΑΛΑKΟΖΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ
22.
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
23.
ΜΠΟΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
24.
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
25.
ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
Προσκλήθηκαν με δικαίωμα ψήφου όλοι οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του
Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ87/
Α΄/7.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης»,εφόσον στην πρόσκληση υπήρχαν θέματα που αφορούσαν τις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες.
ΑΠΟΝΤΕΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. ΜΠΕΝΗ ΕΛΕΝΗ
Τ.Κ. Μελισσοκομείου, Τ.Κ. Μεσορόπης,
2.ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Τ.Κ. Μουσθένης
3.ΤΡΑΓΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
4.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ
5. ΣΤΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΝΕΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
7. ΣΤΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΚΕΡΑΜΙΔΑ-ΚΑΛΚΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΑ
Ο Δήμαρχος κ. Αναστασιάδης Φίλιππος προσκλήθηκε εγγράφως, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και παρέστη.
Στη συνεδρίαση παρέστη και η κα Αθανασιάδου Μαρίνα, Δημοτική Υπάλληλος, για την
τήρηση των πρακτικών.
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Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, περί ώρα 20:04 o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Η συνεδρίαση ξεκίνησε με ωριαία καθυστέρηση λόγω της προηγηθείσας ειδικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Ψήφιση του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2016 του Δήμου Παγγαίου, η οποία διήρκησε πέραν του αναμενόμενου ημιώρου.
Περί ώρα 21:45, μετά την ολοκλήρωση της προ ημερησίας διάταξης συζήτησης και μετά
από αίτημα των δημοτικών συμβούλων, ο Πρόεδρος κήρυξε ολιγόλεπτο διάλλειμα και περί ώρα
22:00 την επανέναρξη της συνεδρίασης.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Χρήστος Πριονίδης, Βαρσάμης Μαλακόζης και Γρηγόριος Βερβερίδης
αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την κήρυξη του
ολιγόλεπτου διαλλείματος από τον Πρόεδρο και δεν επέστρεψαν.
Αμέσως μετά ο Πρόεδρος ζήτησε και έλαβε την ομόφωνη έγκριση του Σώματος για την
αλλαγή σειράς συζήτησης των θεμάτων, λόγω της φυσικής παρουσίας του κ. Στ. Μαρμίδη,
Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Παγγαίου, ο οποίος προσκλήθηκε με το
αριθ. 35689/09-11-2015 έγγραφο. Για τον λόγο αυτό πρότεινε, αμέσως μετά τον χαρακτηρισμό
ως κατεπειγόντων των εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτων και την ολοκλήρωση συζήτησης
αυτών, την πρόταξη του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης έως και του 10ου θέματος της
ημερήσιας διάταξης, προκειμένου ο κ. Στ. Μαρμίδης να ενημερώσει το Σώμα για τα θέματα που
άπτονται της αρμοδιότητάς του και να αποδεσμευθεί και τελευταία να συζητηθούν τα υπόλοιπα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το
7ο
θέμα εκτός ημερησίας διατάξεως, το οποίο
χαρακτηρίστηκε κατεπείγον με την αριθ. 537/2015 απόφαση, έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου την αριθμ. 288/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου με
την οποία
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τέλους ογκωδών δημοτικών
απορριμμάτων, για το έτος 2016 και εφεξής ως κάτωθι:
(α) όσο αφορά το φορτηγό αντικειμένων: δέχεται δέκα (10) κυβικά όγκου και
έχει ωφέλιμη μάζα δύο χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα πέντε (2.445) τόνων.
ΕΙΔΟΣ
ΒΑΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
(ΟΓΚΟΣ)
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
Κλαδιά,
10
2 - 3 άτομα
10 με 15
30 ευρώ ανά
ογκώδη
κυβικά
για 6,5 ώρες
λίτρα
αυτοκίνητο
αντικείμενα,
απασχόληση
την
στρώματα,
ημέρα
έπιπλα κλπ
Βαρέα
2.445
2 άτομα για
Ανάλογα με
30 ευρώ ανά
Αντικείμενα
τόνους
6,5 ώρες
το
αυτοκίνητο
απασχόληση
δρομολόγιο
(β) όσο αφορά φορτηγό (ανατρεπόμενο-ανοικτό):
τόνους.
ΕΙΔΟΣ ΒΑΡΟΣ
ΕΡΓΑΤΟΩΡΕΣ
ΚΑΥΣΙΜΑ
(ΟΓΚΟΣ)
Βαρέα
15 –18 2 άτομα (ένα
60 λίτρα
αντικείμενα
κυβικά άτομο οδηγός
(10 λίτρα
φορτηγού και
για το JCB
ένα άτομο
και 20
χειριστής
λίτρα για
JCB)
το
φορτηγό)

έχει ωφέλιμη μάζα 9
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ
ΠΑΡΑΒΟΛΟ
70 ευρώ ανά
αυτοκίνητο

Ακολούθως ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Β. Ξουλόγης ζήτησε την αναβολή
συζήτησης του θέματος. Το αίτημά του δεν έγινε δεκτό από τον Πρόεδρο και ο κ. Β. Ξουλόγης
δήλωσε ότι ψηφίζει Παρών επί του θέματος.
Τέλος ο Πρόεδρος αφού πρότεινε να επιβληθεί το τέλος όπως αναφέρεται στην απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δ.Σ. αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του:
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1) την αριθ. 320/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε ο
Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου,
2) την αριθ. 288/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται την επιβολή
του τέλους,
3) τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν.3852/2010,
4) τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. ζ΄ του Ν.3852/2010,
5) τις διατάξεις του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως ισχύει σήμερα,
6) τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989,
έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, μειοψηφούντος του δημοτικού
συμβούλου κ. Β. Ξουλόγη,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1.- Επιβάλλει τέλος ογκωδών δημοτικών απορριμμάτων, για το έτος 2016 και εφεξής ως
κάτωθι:
(α) -Ογκώδη δημοτικά απορρίμματα για τα οποία γίνεται χρήση φορτηγού:
1. Αντικείμενα όγκου έως 10 κυβικά μέτρα (κλαδιά, ογκώδη αντικείμενα, στρώματα,
έπιπλα, κλπ) τέλος 30,00 ευρώ ανά αυτοκίνητο.
2. Βαρέα αντικείμενα βάρους έως 2.445 τόνους τέλος 30,00 ευρώ ανά αυτοκίνητο.
(β)- Ογκώδη δημοτικά απορρίμματα για τα οποία γίνεται χρήση ανατρεπόμενου-ανοικτού
φορτηγού:
1. Βαρέα αντικείμενα όγκου 15 έως 18 κυβικών μέτρων τέλος 70 ευρώ ανά
αυτοκίνητο.
2.- Το ύψος του τέλους θα βεβαιώνεται από την Δ/νση Καθαριότητας με την σύνταξη έκθεσης
ελέγχου και η αποκομιδή των απορριμμάτων θα εκτελείται μετά την είσπραξη του αντίστοιχου
τέλους από το Ταμείο του Δήμου.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις καθώς επίσης και οι διατάξεις του
Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου.
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι τροποποιήσεως, ανακλήσεως ή καταργήσεώς της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 544/2015
Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
(Τ.Σ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ελευθερούπολη, 27 Νοεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

