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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ        

ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ       

 

Περίληψη 

«Παροχή Γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης για το έτος 2023, 

όπως αυτό καταρτίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίας της ΔΙΑΑΜΑΘ». 

 

Σήμερα, 23 Αυγούστου 2022 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη  και ώρα 19:00΄ 

πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου 

στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Καλαμπάκι, υπό την Προεδρία του κ. 

Ιωάννη Χαριτωνίδη  μετά την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8331/19-08-2022 πρόσκληση  που 

εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87) με 

τίτλο «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 

4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018), τα άρθρα 184 και 177  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε του Ν. 

4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019), την παρ. 8 του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, 

την παρ. 2 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/11-3-2020), και ισχύει, σε 

συνδυασμό με την αριθμ. 375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-

4ΙΓ).  

Κατά την εκφώνηση του καταλόγου βρέθηκαν παρόντα 17 μέλη και απόντα 10 

μέλη οι κ.κ. Ζεκερίδης Χ., Ζουμπούλογλου Α., Ιωάννου Χρ., Μουστάκα Μ., 

Δαλακάκης Δ., Κρικοπούλου Κ., Κρυωνίδης Β., Εμμανουηλίδου Ν., Γεωργιάδης Ι., 

Μιχαηλίδου Κ., επί συνόλου 27 μελών:  

ΠΑΡΟΝΤΑ 

1 Καγγελίδης Ιωάννης 7 Στάντζιος Πασχάλης 13 Φυρινίδης Ευστάθιος 

2 Καραμπακάλης Δημήτριος 8 Μουλιστάνος Αθανάσιος 14 Χριστοφυλλάκης Μιλτιάδης 

3 Μπερμπερίδης Αθανάσιος 9 Δολαπτσή Ηλιάνα 15 Παπαδόπουλος Παρασκευάς 

4 Χαριτωνίδης Ιωάννης 10 Παπαζώτου Κυριακή 16 Χαλκίδης Χαράλαμπος 

5 Χατζηπροδρόμου Ιπποκρ. 11 Λουλούδης Ιωάννης 17 Κιτσουκάκης Ιωάννης 

6 Χορόζογλου Παρθένα 12 Νεραντζάκη Αγγελική   

ΑΠΟΝΤΑ 

1 Δαλακάκης Δημήτριος 5 Μουστάκα Μαρία 9 Μιχαηλίδου Κωνσταντίνα 

2 Ζεκερίδης Χαράλαμπος 6 Κρικοπούλου – Πατιά Κων. 10 Γεωργιάδης Ιωάννης 

3 Ζουμπούλογλου Αναστάσιος 7 Κρυωνίδης Βασίλειος   

4 Ιωάννου Χρήστος 8 Εμμανουηλίδου Νικολέτα   

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών ο Δήμαρχος κος Ζεκερίδης 

Θεμιστοκλής, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 παρ. 6 του Ν. 4555/2018.  

 

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ:  

1. Κρικοπούλου Κωνσταντίνα, κατά τη διάρκεια συζήτησης προ ημερησίας 

διάταξης.  

2. Κρυωνίδης Βασίλειος, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος της  

ημερησίας διάταξης. 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το Πρακτικό της υπ’ αριθμ. 13/23.08.2022  

Τακτικής Συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δοξάτου  

Αριθμός Απόφασης 118/2022 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1. Τοπαλίδης Αναστάσιος  , Πρόεδρος Κοινότητας Αγοράς.   

 

Παρουσία της Τρούτπεγλη Καλλιόπης, υπαλλήλου του Δήμου Δοξάτου για την 

τήρηση των πρακτικών, ο κ. Πρόεδρος μετά την διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε 

την έναρξη της συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης. 

   

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, σχετικό με 

την περίληψη του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών την υπ’ αριθμ.πρωτ. 8307/19-08-

2022 εισήγηση της Δ/νσης Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως ακολούθως: 

«…… 

ΘΕΜΑ: Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης 

ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 14738/29-7-2022 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ 

 

 

κ. Πρόεδρε 

Σας παρακαλώ να συμπεριλάβετε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θέματα 

του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα: «Παροχή γνώμης επί του Σχεδίου 

Κανονισμού Τιμολόγησης ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023» 

 

Για τον υπολογισμό της ετήσιας εισφοράς κάθε δήμου, αθροίζονται όλες οι 

δαπάνες διαχείρισης απορριμμάτων της Περιφέρειας ΑΜΘ και στη συνέχεια 

κατανέμονται με βάση τις πραγματικές ποσότητες των απορριμμάτων κάθε δήμου και 

τις επιδόσεις των δήμων στην ανακύκλωση. Ο τρόπος υπολογισμού της δαπάνης για 

κάθε δήμο, περιγράφεται στην ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277 

Β/15-4-2019). 

Για το έτος 2023, η ετήσια εισφορά υπολογίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό 

της ΔΙΑΑΜΑΘ με  δύο τρόπους: 

α) συμπεριλαμβάνοντας το τέλος ταφής των ετών 2022 και  2023, οπότε το 

ποσό (με τον ΦΠΑ) που αντιστοιχεί στο δήμο Δοξάτου και πρέπει να 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2023 είναι 468.064,16€ και θα 

πληρωθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις των 117.016,04€. 

β) μη συμπεριλαμβάνοντας το τέλος ταφής των ετών 2022 και  2023, οπότε, το 

ποσό (με τον ΦΠΑ) που αντιστοιχεί στο δήμο Δοξάτου και πρέπει να 

εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2023 είναι 324.108,94€ και θα 

πληρωθεί σε τέσσερις (4) ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις των 81.027,24€. 

Στην παρ. 1, του άρθρου 38 του Ν.4819/2021, αναφέρεται: «6. Για την καταβολή του 

τέλους ταφής της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα εκτελεστικά και 

μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων της παρ. 1….». Στην 

παρ. 5 του ίδιου άρθρου αναφέρεται: «5. Το τέλος ταφής συνυπολογίζεται κατά την 

κατάρτιση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ, συμπεριλαμβάνεται στο ετήσιο 

κόστος διαχείρισής τους και κατανέμεται στο σύνολο των Ο.Τ.Α.. α' βαθμού, σύμφωνα 

με τον κανονισμό τιμολόγησης», ενώ στην παρ. 6 του ίδιου άρθρου: «6. Για την 

καταβολή του τέλους ταφής της παρ. 1 ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τα 

εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη των διοικητικών συμβουλίων των υπόχρεων της 

παρ. 1 …..». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 242 του 

Ν.4555/2018, την παρ. 4 του άρθρου 2 της ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 

(ΦΕΚ 1277 Β/15-4-2019) και το 9737/28-6-2019, καλείται μέχρι 10-9-2022, να 

εκφράσει τη γνώμη του σχετικά με το «Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης 

ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023». 
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Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε τη  συμπερίληψη του τέλους ταφής στον 

κανονισμό τιμολόγησης και την εγγραφή ποσού 468.064,16€ στον προϋπολογισμό 

του δήμου για το έτος 2023. ….». 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους 

προκειμένου να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα. Οι απόψεις αυτών και οι όποιες 

τυχόν αντιρρήσεις των, κατεγράφησαν αναλυτικά στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά 

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), έτσι όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.2 του Ν.4257/2014 (ΦΕΚ 

Α΄93)  και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133), 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/7-6-2010): 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του 

άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018), τροποποιήθηκε με 

τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ του Ν. 4635/2019 

(ΦΕΚ167/Α΄/30-10-2019), του άρθρου 114 του Ν. 4623/2019, και του άρθρου 

10 του Ν. 4674/2020. 

3. Την αριθμ.πρωτ.375/39167/02-06-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών με θέμα: «Λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου» (ΑΔΑ: 

Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ).  

4. Την ανωτέρω εισήγηση. 

5. Την παρ. 1 του άρθρου 242 του Ν.4555/2018, την παρ. 4 του άρθρου 2 της 

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/19 (ΦΕΚ 1277 Β/15-4-2019). 

6. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 14738/29-7-2022 έγγραφο της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ  

7. Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023 (με 

συμπερίληψη του τέλους ταφής).  

8. Σχέδιο Κανονισμού Τιμολόγησης ΔΙΑΑΜΑΘ για το έτος 2023 (χωρίς 

συμπερίληψη του τέλους ταφής) 

9. Τις τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με ψήφους 18 υπέρ  

Σε ότι αφορά την παροχή γνώμης  επί του Σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης για το 

έτος 2023, όπως αυτό καταρτίστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίας της ΔΙΑΑΜΑΘ, 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει γνωστό ότι:  

Παραμένει πάγια η θέση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με το υψηλό κόστος 

διαχείρισης των αποβλήτων και με τον τρόπο (μαθηματικός τύπος) που καθορίζεται η 

τιμολογιακή πολιτική της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ . 

Προτρέπει την ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ να επικεντρώσει τις ενέργειές της όχι στην 

αναστολή του τέλους ταφής αλλά στην άρση και  κατάργηση του (Ν. 4819/2021), 

αφού οι προϋπολογισμοί των Δήμων είναι αδύνατο να επωμισθούν αυτό το βάρος. 

   

Ο κος Στάντζιος ψήφισε υπέρ της εισήγησης της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 118/23.08.2022 

Σε απόδειξη συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ                        

                             ΜΕΛΗ 

Ακριβές απόσπασμα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ 

ΑΔΑ: ΨΟΧ2Ω95-Κ4Ο
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