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Αθήνα, 08 Νοεμβρίου 2022 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

Δήμος Πύργου 

Κ. Δήμαρχο 

 

Θέμα: Ενημέρωση επί της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου  
  

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4735/20, η Οικονομική 
Επιτροπή είναι αρμόδια για τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των 
οποίων και οι σχετικές με την επιβολή τελών φόρων και δικαιωμάτων. 
 
Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 
Κωδικοποιητικού Β.Δ. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & Κοινοτήτων», με τις 
τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και 
Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄), του 
Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του 
Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του 
Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που 
βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά: 
 
α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της 
αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, 
 
β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, 
καθώς και 
 
γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι 
συναφής με αυτές. 
 
Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν μόνο για την χρηματοδότηση 
της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, ενώ αντίστροφα όλες οι 
δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από 
το αντίστοιχο τέλος. 
 
Ως εκ τούτου, η διαδικασία που αφορά την αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του 
συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Πύργου, και πάρθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύργου είναι 
νόμιμη.  
 
Στην περίπτωση που η διαδικασία, που αφορά την αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του 
συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο 
Δήμο Πύργου εισαχθεί ως θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πύργου είναι μη 
νόμιμη.  
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Επιπρόσθετα, με βάση την απόφαση του ΣΤΕ 152/2018, όταν απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου στερείται νομοθετικών διατάξεων είναι μη νόμιμη. 
 

  
Ο  Ανεξάρτητος Εσωτερικός Ελεγκτής 
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