
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 9ΓΗΚΩ1Λ-ΩΒ4 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                

Aρ. Πρωτ.:  6198/14-12-2021                                

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 21ης/9-12-2021 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης. 

Στη Σαμοθράκη σήμερα 9-12-2021 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.30  πραγματοποιήθηκε τακτική 

συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη (zoom) για λόγους διασφάλισης της 

δημόσιας υγείας με την διαδικασία των διατάξεων των 67, παρ. 51 και 67 παρ. 12 του Ν. 

3852/20210, δυνάμει  της εγκυκλίου 643 αρίθμ. πρωτ.: 69472/24-9-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-

0Ρ5) «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα 

εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας» ύστερα από  την υπ. αρ. πρωτ.: 

6025/2-12-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που δημοσιεύτηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) και στην ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης 

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.                                                                         

ΘΕΜΑ: 19ο  «Έγκριση εισήγησης Οικονομικής Επιτροπής  για  μείωση του έκτακτου 

και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο 

ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την 

αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) που προέκυψε από την δημοπράτηση 

του έργου κατόπιν της 218/2021 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής» 

Αρίθμ. Απόφαση: 185 

Κατά  την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι 

σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων,  συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη (zoom) οι κάτωθι 

δεκατρείς (13) δημοτικοί σύμβουλοι:  

               ΠΑΡΟΝΤΕΣ                      ΑΠΟΝΤΕΣ 



1. Αντωνίου Ιωάννης -   Δημοτικός Σύμβουλος 1. Αντωνάκη Μόραλη Χρυσάνθη- Δημοτική 

Σύμβουλος (συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη 

από την έναρξη συζήτησης του 4ου θέματος)     

2. Βασιλειάδου Σωτηρία- Πρόεδρος Δημοτικού 

Συμβουλίου  

2. Γλήνιας Ιωάννης – Δημοτικός Σύμβουλος 

(συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη κατά την 

συζήτηση  του 4ο θέματος) 

3. Βίτσας Αθανάσιος-      Δημοτικός Σύμβουλος 3. Τόλιου Βασιλική- Δημοτική Σύμβουλος 

4. Γιαταγάννη Κων/να -          »        » 4. Φωτεινού Φώτιος -   »        » 

5. Γρηγόραινας Ιωάννης -       »       » 
 

6. Καραμήτσου Γιαννέλου- Κατερίνα –»  »  

7. Κυλίμος Νικόλαιος-            »       »  

8. Παλκανίκος Ιωάννης-         »       » 
 

9. Παπάς Παναγιώτης -          »       »  

10. Πρόξενος Χρήστος-          »       »       
 

11. Σκαρλατίδης Αθανάσιος-   »       »  

12. Τερζή Αναστασία-            »       »     
 

13. Φωτεινού Σαράντος-        »       »     (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

Ο Δήμαρχος Γαλατούμος Νικόλαος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης (zoom). 

Στη συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης (zoom) συμμετείχε και η Kαπετανίδου Στυλιανή 

υπάλληλος του Δήμου κλάδου ΠΕ1 Διοικητικού /Α΄ για την τήρηση των πρακτικών. 

Με την διαπίστωση της απαρτίας, η Πρόεδρος κα. Βασιλειάδου Σωτηρία κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και αναφέρθηκε στην θλίψη που προκάλεσε στο νησί ο θάνατος από κορωνοϊο 

του φίλου και διατελέσαντος δημοτικού συμβουλίου Μιχάλη Γλήνια και εκφράζοντας όλο το 

Δημοτικό Συμβούλιο απήθυνε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του 

θανόντος ενώ ανέφερε και τον λόγο απουσίας της πρακτικογράφου κα. Βραχιώλια Ευαγγελίας 

λόγω πένθους από τον θανάτο του πατέρα της  

Ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος Νικόλαος πήρε το λόγο και αφού εξέφρασε με την σειρά του 

θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θανόντος Μιχάλη Γλήνια και προς την Βραχιώλια 

Ευαγγελία για το θάνατο του πατέρα της, πρότεινε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη του Μιχάλη 

Γλήνια. 



Στην συνέχεια ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βίτσας Αθανάσιος πήρε το λόγο και εξέφρασε 

την θλίψη του για την απώλεια του Μιχάλη και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του προς την 

οικογένεια και τους οικείους των θανόντων. 

Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής και την έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης 

δύο θεμάτων ο Δήμαρχος κ. Γαλατούμος εισηγήθηκε τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. 

Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος συνδέθηκε με την τηλεδιάσκεψη και η Δημοτική 

Σύμβουλος κα. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη και κατά την διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος 

συνδέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γλήνιας Ιωάννης. 

Η Αντιδήμαρχος κα. Τερζή Αναστασία εισηγήθηκε τα θέματα το 19ο θέμα ημερήσιας 

διάταξης ως εξής: 

          Σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ.1 του ΒΔ 24-9/20-10-1958, σε αυτούς που χρησιμοποιούν 

δημοτικά ή κοινοτικά κτήματα, έργα ή υπηρεσίες, ο δήμος ή η κοινότητα δικαιούται να επιβάλει 

τέλη ή δικαιώματα, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. 

            Επίσης στην παρ.14 του άρθρου 25 του Ν.1828/89 όπως συμπληρώθηκε με την παρ.16 

του άρθρου 11 του Ν.2503/97 ορίζεται ότι «με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου 

μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες τοπικά έργα της περιοχής τους, που 

συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής , της ανάπτυξης της περιοχής και στην καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος 

των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

ορίζονται με την ίδια απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου………» 

         Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το 

Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων 

περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, 

ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας 

και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης 

αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε 

την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των ανωτέρω 

κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, αποστερεί τις 

αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας. 

          Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: 

         "Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής 



και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής 

των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που 

συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν 

καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και 

θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων." 

         Στο  άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 ορίζεται ότι η Οικονομική Επιτροπή …. ζ) εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών ενώ σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και τη σχετική νομολογία τα επιβαλλόμενα τέλη πρέπει να είναι αντικειμενικά, 

δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία 

υπόχρεων. Επίσης πρέπει να τηρείται αυστηρά η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και η 

αύξηση των τελών είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

        Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. ιστ) του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ131/9-8-2019/τ.Α΄) 

με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Εισηγείται 

προς το δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου με την επιφύλαξη 

των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Βν και παρακολουθεί την υλοποίησή τους». 

Με την 282/2021 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την μείωση του έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών 

παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την 

αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου από 

313,87 ευρώ ανά σύνδεση παροχής σε 181,12 ευρώ.  

 Στη συνέχεια, η  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κα. Βασιλειάδου Σωτηρία 

διαπίστωσε ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση επί του θέματος και κάλεσε το Δημοτικό 

Συμβούλιο να ψηφίσει   την μείωση του έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης 

ιδιωτικών παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που 

επιβλήθηκε με την αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) που προέκυψε από την 

δημοπράτηση του έργου από 313,87 ευρώ ανά σύνδεση παροχής σε 181,12 ευρώ.  



         Μετά το πέρας της ψηφοφορίας, η Πρόεδρος κα. Βασιλειάδου Σωτηρία,  ανακοίνωσε ότι η 

πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του Δημοτικού Συμβουλίου  καθώς και οι δεκατρείς (13) παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι ψήφισαν 

υπέρ. 

 

 Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα ανωτέρω  και έλαβε υπόψη του : 

α. το άρθρο 19  του ΒΔ 24-9/20-10-1958 

β. την ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 

γ. τις διατάξεις του  άρθρου 3 παρ. ιστ) του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ131/9-8-2019/τ.Α΄) με τις οποίες 

αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 

δ. το άρθρο 11 του Ν.4623/19 

δ. την υπ' αριθ.: 282/2021  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

και κατόπιν  διαλογικής συζήτησης,  

       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει την μείωση του έκτακτου και εφάπαξ ανταποδοτικού τέλους σύνδεσης ιδιωτικών 

παροχών με το νέο δίκτυο ύδρευσης Αλωνίων στα πλαίσια  του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΛΩΝΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ» που επιβλήθηκε με την 

αριθμ. 311/2019 βάση της έκπτωσης (57%) που προέκυψε από την δημοπράτηση του έργου από 

313,87 ευρώ ανά σύνδεση παροχής σε 181,12 ευρώ. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 
Η Πρόεδρος  του Δημοτικού Συμβουλίου       Τα Μέλη             Ο Γραμματέας 

      Βασιλειάδου Σόνια                                                           Παλκανίκος Ιωάννης 
     Ακριβές Απόσπασμα 
           Ο Δήμαρχος 
 
     Γαλατούμος Νικόλαος 
 

 

 

 

 

 


