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 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ Αγία Ραραςκευι 27/10/2014  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ  Αρ. Ρρωτ.:40836 
ΔΘΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΛΙΤΘ 
& ΔΙΟΙΚΘΤΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ 
ΤΜΘΜΑ ΥΡΟΣΤΘΙΞΘΣ ΔΘΜΟΤΙΚΩΝ ΟΓΑΝΩΝ 
Ρλθροφορίεσ: Δ. Γιαμτςίδου 
ΤΘΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616  ΟΡΘΘ ΕΠΑΝΑΛΘΨΘ 

 ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
 Από τα πρακτικά τθσ 28 / 2014 Συνεδρίαςθσ  
Αρικμ. Αποφ. 374 / 2014   

 
ΠΕΡΙΛΘΨΘ 

Αναπροςαρμογή ή μη των τελών καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμού για 
το έτοσ 2015. (229/2014 απόφαςη Οικονομικήσ Επιτροπήσ). 
 

Στθν Αγία Ραραςκευι και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 22-10-2014 θμζρα 
Σρίτθ και ϊρα 9.00 ςυνιλκε ςε Σακτικι υνεδρίαςθ το Δθμοτικό υμβοφλιο Αγίασ 
Ραραςκευισ φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 39602/17-10-2014 ζγγραφθ πρόςκλθςθ τoυ 
Προζδρου του Δθμοτικοφ υμβουλίου που επιδόκθκε ςε κακζναν από τουσ Δθμοτικοφσ 
Συμβοφλουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Αϋ/87/7-6-10). Αφοφ 
διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομζνου ότι από το ςφνολο των -33- μελϊν 
βρζκθκαν παρόντα τα -30- αρχίηει θ ςυνεδρίαςθ. Κλθκείσ νόμιμα παρίςταται και ο κ. 
Διμαρχοσ.  

 
 
  ΠΑΡΟΝΣΕ         ΑΠΟΝΣΕ      

1. Βλάχοσ Γεράςιμοσ - Ρρόεδροσ Δ.Σ 
2. Φωτεινοφ Ηωι. 
3. Χατηθανδρζου Κωνςταντίνοσ 
4. ιδζρθσ Ιωάννθσ 
5. Παπαγεωργίου Σπυρίδων 
6. Γκιόκα Τερψιχόρθ 
7. Γκόνθσ Ραναγιϊτθσ 
8. τακουλοποφλου Βαςιλικι 
9. Ρεμποφτςικα Μαρία 
10. Κοντοποφλου Μαρία 
11. Λογοκζτθσ Ιωάννθσ 
12. Δθμθτρίου-Καβρουδάκθ Μαργαρίτα 
13. Γιϊτςασ Σπυρίδων 
14. Ψφλλα Στυλιανι 
15. Κολϊνια Χρφςα 
16. Σςιαμπάσ Κωνςταντίνοσ 
17. Θςαΐασ Σωτιριοσ 
18. Μουςτόγιαννθσ Αλζξανδροσ 

1. Λζκκασ Διονφςιοσ 

2. Γιαννακόπουλοσ Βαςίλειοσ 

3. Βοςταντηόγλου Ιωάννθσ 
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19. Αλεξίου Σπυρίδων 
20. Γκιηιϊτθσ Ανδρζασ 
21. Μπαλτόπουλοσ Ιωάννθσ 
22. Μυλωνάκθσ Ιωάννθσ 
23. Ηορμπάσ Βαςίλειοσ 
24. Κονταξισ Δθμιτριοσ 
25. Πετςατϊδθ Ελιςάβετ 
26. Παπαςτακάκθσ Ακανάςιοσ 
27.Κρθτικίδθσ Κωνςταντίνοσ 
28.Καψοκεφάλου Ευπρζπεια 
29.Αϊδίνθ-Παπαςιδζρθ Σοφία 
30. Παπαμιχαιλ Σωτιριοσ 

 
ΠΡΟΕΛΕΤΕΙ –ΑΠΟΧΩΡΘΕΙ – ΜΕΣΑΒΟΛΕ 

1. Αμζςωσ μετά τθν κιρυξθ τθσ ζναρξθσ τθσ Συνεδρίαςθσ προςιλκε ο κ. Λζκκασ Δ. 
2. Ομόφωνα προτάςςεται το 6ο Θ.Δ. κζμα του 1ου Θ.Δ. κζματοσ. 
3. Ρριν τθν ψθφοφορία του 6ου Θ.Δ. κζματοσ αποχϊρθςε ο κ. Γιϊτςασ Σ. 
4. Μετά τθν ψθφοφορία του 1ου Θ.Δ. κζματοσ αποχϊρθςε θ κ. Δθμθτρίου-Καβρουδάκθ 

Μ. και ο κ. Ραπαμιχαιλ Σωτιριοσ. 
5. Ρριν τθν ψθφοφορία του 2ου Θ.Δ. κζματοσ αποχϊρθςαν οι κ. κ. Κολϊνια Χ. και 

εμποφτςικα Μ. και οι κ. κ. Τςιαμπάσ Κ. και Λζκκασ Δ. 
6. Ρριν τθν ψθφοφορία του 3ου Θ.Δ. κζματοσ αποχϊρθςαν θ κ. Καψοκεφάλου Ε. και οι κ. 

κ. Μουςτόγιαννθσ Α. και Κρθτικίδθσ Κ. 
7. Ρριν τθν ψθφοφορία του 3ου Θ.Δ. κζματοσ αποχϊρθςε ο κ. Αλεξίου Σ. ςε ζνδειξθ 

διαμαρτυρίασ. 
8. Το 10ο Θ.Δ. κζμα αποςφρεται. 
9. Το 16ο Θ.Δ. κζμα αποςφρεται. 

 

Επί του 2ου  H.Δ. θέματος 

ΠΡΟΕΔΡΟ: Σασ κζτω υπόψθ ςασ το κζμα που αφορά «Αναπροςαρμογι ι μθ των τελϊν 

κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ για το ζτοσ 2015. (229/2014 απόφαςθ Οικονομικισ 

Επιτροπισ» και παρακαλϊ τον Αντιδιμαρχο κ. Σ. Ραπαγεωργίου να ειςθγθκεί το κζμα. 

ΑΝΣΙΔΘΜΑΡΧΟ:. Σφμφωνα με τθν παρ. 1 περ. η’, αρκ. 72 του Ν. 3852/10 θ Οικονομικι 

Επιτροπι του Διμου με τθν 229/2014 απόφαςι τθσ, ειςθγείται προσ το Δθμοτικό 

Συμβοφλιο τθν αναπροςαρμογι των τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ για το 

ζτοσ 2015. Ρροτείνεται θ διαφοροποίθςθ τθσ εν λόγω απόφαςθσ ςτα εξισ ςθμεία : 

 Να δθμιουργθκεί ζνασ νζοσ ςυντελεςτισ που αφορά ςτα ακίνθτα επαγγελματικισ 

χριςθσ από 0 – 60 τμ. με ετιςια τιμι 2,66 ανά τ.μ.  

 Θ δαπάνθ που αφορά τον φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν κ.λ.π. κοινόχρθςτων χϊρων με 

βάςθ τα απολογιςτικά ςτοιχεία μζχρι τθν 30/9/2014, και με τθν ςχετικι αναγωγι 

αυτϊν ςτο 12μθνο, υπολογίηεται ότι για το ζτοσ 2015 κα ανζλκει ςτα 590.000,00 €. 
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 Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 202 του Ν 3463/06 και όπωσ θ ιδιότθτά τουσ 

οριοκετείται αντίςτοιχα, από τθν κείμενθ νομοκεςία, το Δθμοτικό ςυμβοφλιο να 

απαλλάξει πλιρωσ από τθν επιβολι τελϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 

I. τουσ απόρουσ και  

II. τουσ πολφτεκνουσ, με προχπόκεςθ ότι το οικογενειακό φορολογθτζο 

ειςόδθμά τουσ να μθν υπερβαίνει τισ 36.000,00 €. 

Δεδομζνων των αλλαγϊν που προαναφζρκθκαν θ απόφαςθ τθσ οικονομικισ μεταβάλλεται 

και ζχει ωσ εξισ: 

Με τισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του κωδικοποιθτικοφ ΒΔ τθσ 24/9-20/10/1958 

«Ρερί των προςόδων των διμων και κοινοτιτων», επιβλικθκαν υπζρ των διμων τζλθ 

κακαριότθτασ και φωτιςμοφ, για τισ παρεχόμενεσ από τουσ ΟΤΑ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ 

των κοινόχρθςτων χϊρων, περιςυλλογισ και αποκομιδισ των απορριμμάτων κακϊσ και 

για τθν αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν θλεκτροφωτιςμοφ των κοινόχρθςτων χϊρων. 

Οι ρυκμίςεισ των άρκρων 21 και 22 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 μεταβλικθκαν ι 

ςυμπλθρϊκθκαν αργότερα με τουσ νόμουσ 25/1975, 429/76, 1080/80 (άρκρα 4,5, 17 και 

20), 1828/89 (άρκρο 25 παρ. 12), 2130/93 (άρκρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), 2307/95 

(άρκρο 7 παρ. 3 και 4), 2503/97 (άρκρο 9 παρ. 14), 2539/97 (άρκρο 25 παρ. 3) και 

3345/2005 (άρκρο 5).  

Οι διατάξεισ αυτζσ, μαηί με τισ περί απαλλαγϊν από τα ανταποδοτικά τζλθ διατάξεισ των 

άρκρων 60 του Ν 1416/84 και 7 παρ. 26 του Ν 2307/95, αποτελοφν το κεςμικό πλαίςιο 

που ιςχφει ςιμερα για το τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ. 

Ππωσ προκφπτει ςαφϊσ από το νόμο και όπωσ παγίωσ δζχεται θ νομολογία (ΣτΕ 

2185/2012 νομικι βάςθ πλθροφοριϊν ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ, ΣτΕ Ολ 60/2010 ΟΡΔΔ 2010 ςελ. 298, 

ΣτΕ 3625/2006 ΔιΔικ 2008 ςελ. 732, ΣτΕ 981/1992 ΔιΔικ 1993 ςελ. 1082, ΣτΕ 4224/1988 

ΕΔΚΑ 31 ςελ. 88, ΣτΕ 2623-24 και 3850/1985 ΝοΒ 1988 ςελ. 197 κ.ά.), το τζλοσ 

κακαριότθτασ ζχει ανταποδοτικό χαρακτιρα, δεδομζνου ότι ςτουσ υπόχρεουσ για τθν 

καταβολι του ο διμοσ προςφζρει ειδικι και ςυγκεκριμζνθ αντιπαροχι: τθν υπθρεςία 

κακαριότθτασ και αποκομιδισ των απορριμμάτων (Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν 

Δίκαιον, 1981, ςελ. 14 επ., Καψιμάλθ Γ., Ανταποδοτικζσ Υπθρεςίεσ των Διμων και 

Κοινοτιτων, ΕΤΑ 1987, ςελ. 301). 

Σο φψοσ του τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ πρζπει να είναι ανάλογο του κόςτουσ 

παροχισ τθσ αντίςτοιχθσ υπθρεςίασ (τΕ 981/92, 2063/86) και να προςδιορίηεται 

αντικειμενικά με κριτιριο το βακμό χριςεωσ τθσ υπθρεςίασ από κάκε κατθγορία 
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υπόχρεων (τΕ 947/86 ΝοΒ 1989 ςελ. 161). 

Ραρά τον ανταποδοτικό του χαρακτιρα, το τζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 

καταβάλλεται υποχρεωτικά από όλουσ τουσ κατοίκουσ του διμου και όχι μόνον από όςουσ 

επικυμοφν να κάνουν ι κάνουν πράγματι χριςθ τθσ ςχετικισ υπθρεςίασ (ΣτΕ 1620/2012 

ΕΔΔΔΔ 2012 ςελ. 756, Θεοχαρόπουλου Λ., Φορολογικόν Δίκαιον, 1981, ςελ. 26). 

Συγκεκριμζνα, ζχει γίνει δεκτό, ότι θ καταβολι του τζλουσ δεν εξαρτάται από τθ 

χρθςιμοποίθςθ ι μθ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ, οφτε από τθν πλθμμελι εξυπθρζτθςθ ι 

τθν εξ ολοκλιρου ζλλειψθ εξυπθρζτθςθσ ενόσ ι περιςςότερων ακινιτων τθσ περιοχισ ι 

από τθν πλθμμελι λειτουργία των υπθρεςιϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (ΣτΕ 947/86 

ΝοΒ 1989 ςελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 ΝοΒ 1988 ςελ. 197, ΤρΔΡρΡειρ 4047/91 ΔιΔικ 

1992 ςελ. 458). 

Σφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 1 του Ν 25/75, θ απόφαςθ του ςυμβουλίου για τον 

κακοριςμό του τζλουσ λαμβάνεται το μινα Οκτϊβριο, κοινοποιείται ςτθ ΔΕΘ ι ςτον 

εκάςτοτε προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ μζχρι τθν 30θ Νοεμβρίου και αρχίηει να 

εφαρμόηεται από 1θσ Ιανουαρίου του επόμενου ζτουσ. Οι προκεςμίεσ αυτζσ είναι 

ενδεικτικζσ και θ τυχόν υπζρβαςθ τουσ για εφλογο χρονικό διάςτθμα, δεν προκαλεί 

ακυρότθτα των ςχετικϊν αποφάςεων (ΣτΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 ςελ. 64, ΤρΔΡρΡειρ 4047/91 

ΔιΔικ 1992 ςελ. 458, Εγκ. ΥΡΕΣΔΔΑ 605/3-1-2007, Εγκ. Υπ. Εςωτ. 57349/30-6-1975). 

Συνεπϊσ νόμιμα επιβάλλεται το τζλοσ από 1θσ Ιανουαρίου, ακόμθ και αν θ απόφαςθ του 

ςυμβουλίου εκδοκεί ι κοινοποιθκεί ςτθ ΔΕΘ ι ςτον εκάςτοτε προμθκευτι θλεκτρικισ 

ενζργειασ μετά τθν θμερομθνία αυτι. Σφμφωνα εξάλλου με το άρκρο 29 του ΑΝ 344/68, θ 

ιςχφσ των αποφάςεων για τθν επιβολι του τζλουσ κακαριότθτασ μπορεί να οριςκεί ότι 

αρχίηει από τθν 1θ Ιανουαρίου του ζτουσ, μζςα ςτο οποίο λαμβάνονται, υπό τον όρο ότι οι 

αντίςτοιχεσ υπθρεςίεσ παρζχονται από τθν ζναρξθ του ζτουσ. 

Θ χρζωςθ κάκε καταναλωτι από τθ ΔΕΘ (ι τον προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ) με 

βάςθ το ςυντελεςτι που κακορίηει κάκε φορά το ςυμβοφλιο, ιςχφει για ολόκλθρθ τθ 

χρονικι περίοδο ςτθν οποία αφορά ο ακολουκοφμενοσ από αυτι κφκλοσ καταμζτρθςθσ, 

ανεξάρτθτα αν ο κφκλοσ αυτόσ ςυμπίπτει ι όχι με το θμερολογιακό ζτοσ (άρκρο 1 παρ. 3 Ν 

25/75). 

Ανάλογα με τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ, το δθμοτικό ςυμβοφλιο μπορεί να 

διακρίνει τουσ υπόχρεουσ ςε επτά (7) -κατ' ανϊτατο όριο- κατθγορίεσ και να κακορίςει για 

κάκε κατθγορία διαφορετικό ςυντελεςτι. Από τισ κατθγορίεσ αυτζσ, δφο κα αφοροφν 

ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται ωσ κατοικίεσ ι για τθν εγκατάςταςθ 
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φιλανκρωπικϊν ι νοςθλευτικϊν ιδρυμάτων δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, με εξαίρεςθ τισ 

ιδιωτικζσ κλινικζσ, και πζντε (5) ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άλλθσ χριςεωσ, όπωσ 

καταςτιματα, βιομθχανίεσ κ.λ.π. (άρκρο 1 παρ. 4 Ν 25/75, όπωσ αντικαταςτάκθκε από τθν 

παρ. 4 του άρκρου 1 του Ν 429/76). 

Ο ςυντελεςτισ του τζλουσ πρζπει να προςδιοριςκεί ςε τζτοιο φψοσ, ϊςτε να καλφπτει 

υποχρεωτικά τισ εν γζνει δαπάνεσ λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και 

θλεκτροφωτιςμοφ, δθλαδι τισ αποδοχζσ του προςωπικοφ, τθν προμικεια και ςυντιρθςθ 

των μζςων αποκομιδισ των απορριμμάτων και κάκε άλλθ δαπάνθ που ζχει ςχζςθ με τθν 

διεξαγωγι, τθ λειτουργία και τθν εν γζνει βελτίωςθ τθσ υπθρεςίασ αυτισ. 

Τα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ ζχουν κακοριςκεί με τθν αρικ. 279/2013 ΑΔ για το 

ζτοσ 2014 μζχρι και ςιμερα, ωσ εξισ :  

1) Για  ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 

Α) Οικίεσ ςε  1,27 € το τ.μ. 

Β) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (0-500 τμ) ςε  3,13 € το τ.μ.  

Γ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (501 - 1.000 τμ) ςε  3,23 € το τ.μ. 

Δ) Ιδιωτικά ςχολεία, ιδιωτικζσ κλινικζσ ςε  5,00 € το τ.μ.  

Ε) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ που δραςτθριότθτά 
τουσ δικαιολογεί ςυχνότερθ διζλευςθ απορριμ-  
ματοφόρων (Ρολυκαταςτιματα, Super Market,  
μεγάλεσ εκκζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 6,35 € το τ.μ. 

2) Για  μθ  ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ : 

Α) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) ςε 5,00 € το τ.μ. 

Β) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (άνω των 6.000 τμ) ςε 1,50 € το τ.μ. 

Επίςθσ ςτθν ίδια απόφαςθ ορίςκθκε ότι ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 202 του Ν 

3463/06, το Δθμοτικό ςυμβοφλιο δφναται να μειϊςει τα δθμοτικά τζλθ, μζχρι 50% ι να 

απαλλάξει πλιρωσ από τθν επιβολι τουσ, απόρουσ, άτομα με αναπθρία κακϊσ και τουσ 

πολφτεκνουσ ςυμπεριλαμβανομζνων των τρίτεκνων, όπωσ θ ιδιότθτά τουσ οριοκετείται 

αντίςτοιχα, από τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Σε εφαρμογι τθσ ΚΥΑ 29530/25-7-13 (ΦΕΚ 2059/29-7-14) των υπουργϊν Εςωτερικϊν – 

οικονομικϊν περί παροχισ οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των διμων, 

οικονομικοφ ζτουσ 2015, ςτθν απόφαςθ επιβολισ των τελϊν υποχρεωτικά αναγράφονται 

τα ςχετικά ςτοιχεία εςόδων και εξόδων που προκφπτουν από: 

 τθν εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ του ζτουσ 2013 

 τθν εκτζλεςθ τθσ περιόδου από τθν αρχι του ζτουσ 2013 και μζχρι το μινα 
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κατάρτιςθσ του ςχεδίου του Ρροχπολογιςμοφ του ζτουσ 2015, ιτοι ζωσ 30/6/13. 

 τθν εκτζλεςθ του Ρροχπολογιςμοφ του ζτουσ 2014 για τθν ίδια, ωσ άνω περίοδο. 

Για τον προςδιοριςμό του φψουσ των ςυντελεςτϊν επιβολισ των ανταποδοτικϊν τελϊν 

λαμβάνεται υπόψθ ότι τα ζςοδα πρζπει να: 

α) καλφπτουν το ςφνολο των δαπανϊν των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν ϊςτε να μθν 

δθμιουργοφνται ελλείμματα ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ, ςυνυπολογίηοντασ παράλλθλα τυχόν 

διαφορζσ που προκφπτουν από τθν ανεπαρκι κάλυψθ τθσ δαπάνθσ, ςφμφωνα με τα 

ανωτζρω ςτοιχεία. 

β) μθν υπερβαίνουν το φψοσ των δαπανϊν που απαιτοφνται για τθν παροχι των 

ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν, άλλωσ υποκρφπτεται φορολογία, κατά παράβαςθ τθσ αρχισ 

τθσ ανταποδοτικότθτασ 

γ) καλφπτουν αποκλειςτικά και μόνο τισ δαπάνεσ των αντίςτοιχων υπθρεςιϊν και δεν 

μποροφν να εξυπθρετιςουν άλλεσ δαπάνεσ του διμου. 

Βάςει των ςτοιχείων που επεξεργάςτθκαν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Διμου τα παραπάνω 

ςτοιχεία περιγράφονται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ. 

1. Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 2013 

Α. Σκζλοσ Εςόδων 

031 Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Ρεριγραφι Διαμ/κζντα Βεβαιϊςεισ Διαγραφζσ  Ειςπραχκζντα 

0311.01 

Τζλθ κακαριότθτασ και 
αποκομιδισ 
απορριμμάτων οικιϊν. 5.770.000,00 5.833.372,06 0,00 5.833.107,87 

0313.01 
Ζςοδα από αποκομιδι 
απορριμμάτων. 34.000,00 0,00 0,00 0,00 

211 Τακτικά ζςοδα ΡΟΕ που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΡΟΕ που 
βεβαιϊνονται για 
πρϊτθ φορά από 
Δθμοτικά Τζλθ 1.110.000,00 1.158.361,63 1.292,64 998.804,75 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωκζντα κατά τα παρελκόντα οικονομικά ζτθ τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 42.746,18 107.963,69 1.553,52 34.187,49 

 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ :  6.956.746,18 7.099.697,38 2.846,16 6.866.100,11 

 

Β. Σκζλοσ Εξόδων 

Περιγραφι Διαμορ/κζντα Ζκκ/Θζντα Εντ/κζντα Σιμολ/κζντα Πλθρωκζντα 
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ΔΑΡΑΝΕΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.579.311,20 2.208.441,96 2.144.481,17 2.246.441,96 2.144.481,17 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΟΔΩΝ-ΡΛΑΤΕΙΩΝ 636.000,00 635.906,01 635.906,01 635.906,01 635.906,01 

ΕΙΣΦΟΑ  ΕΔΣΝΑ 1.320.000,00 1.234.251,72 1.234.251,72 1.234.251,72 1.234.251,72 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ – 
ΕΙΣΦΟΑ  ΤΕΑΔΥ/ 
ΤΡΔΥ 438.000,00 431.069,27 431.069,27 431.069,27 431.069,27 

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ – 
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 199.700,00 199.700,00 35.691,30 49.034,59 35.691,30 

ΚΑΥΣΙΜΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 825.520,00 825.520,00 344.810,00 384.962,40 344.810,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ 
ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 157.502,80 139.048,24 139.048,24 139.048,24 139.048,24 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ - 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 229.776,00 201.061,95 205.416,09 206.061,95 205.416,09 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
/ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
ΡΑΓΙΩΝ 1.139.817,00 58.112,51 6.058,91 58.112,51 6.058,91 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.525.627,00 5.933.111,66 5.176.732,71 5.384.888,65 5.176.732,71 

 

2. Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 1/1 ζωσ 30/6/13 

Α. Σκζλοσ Εςόδων 

031 Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Ρεριγραφι Διαμ/κζντα Βεβαιϊςεισ Διαγραφζσ  Ειςπραχκζντα 

0311.01 

Τζλθ κακαριότθτασ και 
αποκομιδισ 
απορριμμάτων οικιϊν. 5.770.000,00 1.989.555,67 0,00 1.989.280,27 

0313.01 
Ζςοδα από αποκομιδι 
απορριμμάτων. 34.000,00 0,00 0,00 0,00 

211 Τακτικά ζςοδα ΡΟΕ που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΡΟΕ που 
βεβαιϊνονται για 
πρϊτθ φορά από 
Δθμοτικά Τζλθ 1.110.000,00 1.006.226,55 0,00 971.846,83 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωκζντα κατά τα παρελκόντα οικονομικά ζτθ τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 42.746,18 107.963,69 1.553,52 29.720,14 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ : 6.956.746,18 3.103.745,91 1.553,52 2.990.847,24 

 

Β. Σκζλοσ Εξόδων 

Περιγραφι Διαμορ/κζντα Ζκκ/Θζντα Εντ/κζντα Σιμολ/κζντα Πλθρωκζντα 
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ΔΑΡΑΝΕΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.656.912,20 2.427.318,69 1.114.897,77 1.117.644,21 998.340,45 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΟΔΩΝ-ΡΛΑΤΕΙΩΝ 580.000,00 580.000,00 261.756,65 261.756,65 261.756,65 

ΕΙΣΦΟΑ  ΕΔΣΝΑ 1.320.000,00 1.320.000,00 329.095,80 329.095,80 329.095,80 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ - 
ΕΙΣΦΟΑ  ΤΕΑΔΥ / 
ΤΡΔΥ 438.000,00 438.000,00 186.978,01 186.978,01 186.978,01 

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ 
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 159.600,00 135.000,00 0,00 23.952,00 0,00 

ΚΑΥΣΙΜΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 800.051,00 593.554,86 198.734,95 224.965,19 197.111,78 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ 
ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ  351.363,80 295.439,03 128.065,76 182.310,24 112.087,60 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ - 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 24.500,00 10.627,00 651,90 651,90 651,90 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
/ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
ΡΑΓΙΩΝ 1.195.200,00 59.915,76 0,00 0,00 0,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.525.627,00 5.859.855,34 2.220.180,84 2.327.354,00 2.086.022,19 

 

3. Εκτζλεςθ Προχπολογιςμοφ 1/1 ζωσ 30/6/14 

Α. Σκζλοσ Εςόδων 

031 Υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Ρεριγραφι Διαμ/κζντα Βεβαιϊςεισ Διαγραφζσ σ Ειςπραχκζντα 

0311.01 

Τζλθ κακαριότθτασ και 
αποκομιδισ 
απορριμμάτων οικιϊν. 5.440.000,00 1.787.724,70 4.910,97 1.782.813,73 

0313.01 

Λοιπά ζςοδα των 
υπθρεςιϊν 
κακαριότθτασ (Τζλοσ 
ταμείου λαϊκϊν 
αγορϊν)  32.000,00 0,00 0,00 0,00 

211 Τακτικά ζςοδα ΡΟΕ που βεβαιϊνονται και ειςπράττονται για πρϊτθ φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΡΟΕ που 
βεβαιϊνονται για 
πρϊτθ φορά από 
Δθμοτικά Τζλθ 981.000,00 1.284.707,97 0,00 1.280.188,64 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωκζντα κατά τα παρελκόντα οικονομικά ζτθ τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 73.485,66 126.775,71 2.339,06 5.487,03 

  ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ :  6.526.485,66 3.199.208,38 7.250,03 3.068.489,40 

 

Β. Σκζλοσ Εξόδων 
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Περιγραφι Διαμορ/κζντα Ζκκ/Θζντα Εντ/κζντα Σιμολ/κζντα Πλθρωκζντα 

ΔΑΡΑΝΕΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.486.491,36 2.374.557,36 1.189.228,62 1.189.228,62 1.057.894,16 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
ΟΔΩΝ-ΡΛΑΤΕΙΩΝ 580.000,00 580.000,00 227.469,69 227.469,69 227.469,69 

ΕΙΣΦΟΑ ΕΔΣΝΑ 1.210.000,00 1.210.000,00 611.721,57 611.721,57 611.721,57 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ – 
ΕΙΣΦΟΑ  ΤΕΑΔΥ/ 
ΤΡΔΥ 390.000,00 390.000,00 169.729,93 169.729,93 169.729,93 

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ - 
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 248.759,77 200.405,78 43.100,89 54.917,90 25.445,45 

ΚΑΥΣΙΜΑ - 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 821.762,25 751.294,36 228.679,45 270.043,80 219.688,98 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ 
ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 316.081,93 294.907,38 117.609,85 169.205,32 117.609,85 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ - 
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 3.093,20 3.093,20 738,00 1.057,80 221,40 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
/ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 
ΡΑΓΙΩΝ 1.755.528,78 1.130.207,28 0,00 472.320,00 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 7.811.717,29 6.934.465,36 2.588.278,00 3.165.694,63 2.429.781,03 

 

Με βάςθ τθν χρονικι πορεία εκτζλεςθσ του προχπολογιςμοφ του ζτουσ 2014 οι ειςπράξεισ 

ςτο ςφνολό τουσ εκτιμάται ότι κα ανζρχονται ςτο ποςό των 6.280.000,00 €. 

 

ΕΚΣΙΜΘΘ ΕΟΔΩΝ 2014 ΠΟΟΝ 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΕΙ ΔΕΘ ΤΝΟΛΟ Ε ΕΤΡΩ 

ΝΟΕΜΒΙΟΣ 2013 549.738,09 

ΔΕΚΕΜΒΙΟΣ 2013 518.787,88 

ΙΑΝΟΥΑΙΟΣ 2014 550.103,48 

ΦΕΒΟΥΑΙΟΣ 2014 436.412,84 

ΜΑΤΙΟΣ 2014 475.335,11 

ΑΡΙΛΙΟΣ 2014 475.359,53 

ΜΑΙΟΣ 2014 511.595,67 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 480.597,83 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 491.552,85 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 500.000,00 
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ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2014 500.000,00 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2014 500.000,00 

ΤΝΟΛΟ : 5.989.483,28 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ 200.000,00 

3.ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 60.000,00 

4.ΣΕΛΘ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ : 6.280.818,28 

Ομοίωσ οι δαπάνεσ που κα βαρφνουν τισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ ενδζχεται 

να ανζρχονται ςτο ποςό των 6.782.000,00 €. 

ΕΚΣΙΜΘΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΤ 2014 ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ 

ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.342.000 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΡΛΑΤΕΙΩΝ 573.000 

ΕΙΣΦΟΑ  ΕΔΣΝΑ 1.387.000 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΣΦΟΑΣ  ΤΕΑΔΥ/ΤΡΔΥ 360.000 

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ/ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ/ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΕΓΑΣΙΩΝ 196.000 

ΚΑΥΣΙΜΑ-ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 500.000 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ ΑΤΤ. ΟΔΟΥ 117.000 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 177.000 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ ΡΑΓΙΩΝ 1.130.000 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 6.782.000,00 

 

Θ διαφορά (ζλλειμμα) ςτισ εκτιμιςεισ εςόδων - εξόδων προκφπτει κυρίωσ από τθν εγγραφι δαπάνθσ 

ςτον προχπολογιςμό του 2014 που αφορά τθν αγορά οχθμάτων - μθχανθμάτων για τισ ανάγκεσ τθσ 

κακαριότθτασ θ οποία δεν ολοκλθρϊκθκε το 2013, είχε βαρφνει τα τζλθ τθσ ίδιασ περιόδου με το 

ποςό των 1.079.655,87 €, ζχει εκτελεςτεί ςτο ποςό των 472.320,00 € (τριϊν απορριμματοφόρων) ςτο 

2014, εκκρεμεί θ προμικεια ενόσ ςαρϊκρου ενϊ ζχει κθρυχτεί άγονθ θ υπόλοιπθ προμικεια και 

ςυνεχίηεται θ διαδικαςία τθσ ολοκλιρωςισ τθσ. Επιπλζον ςε εξζλιξθ βρίςκεται και θ προμικεια δφο 

απορριμματοφόρων και δφο ςαρϊκρων ςυνολικοφ ποςοφ 625.152,87 €, θ οποία κα βαρφνει τον 

προχπολογιςμό του 2015. 

ΦΟΡΟΛΟΓΘΣΕΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Τθν 30/09/2014 βάςει του αρχείου τθσ ΔΕΘ, θ φορολογθτζα επιφάνεια είναι :  

ΑΔΑ: 7880Ω6Υ-358
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Οικιακι Χριςθ : 3.327.662 τμ 

Επαγγελματικι Χριςθ : 493.756 τμ 

Σφμφωνα με τθν φορολογθτζα επιφάνεια ο προβλεπόμενοσ προχπολογιςμόσ εςόδων για 

το ζτοσ 2015  με τουσ  ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ Δθμοτικϊν τελϊν εμφανίηεται ςτον 

κατωτζρω πίνακα ωσ εξισ: 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιϊν και 
Επαγγελματικϊν Χϊρων μζχρι 31/12/2014 

ΠΟΟΝ 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιακισ Χριςθσ  

3.327.662 τ.μ. χ 1,27 € / ανά τ.μ.  
4.226.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 0 -500 τμ 

233.525 τ.μ. χ 3,13 €/ανά τ.μ . 

731.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 501 -1000 τμ 

43.360 τ.μ. χ 3,23 €/ανά τ.μ 

140.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  

50.448 τ.μ. χ 5,00 €/ανά τ.μ . 

252.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επιχειριςεισ πάςθσ 
φφςεωσ που δραςτθριότθτά τουσ 
δικαιολογεί ςυχνότερθ διζλευςθ 
απορριμματοφόρων (Πολυκαταςτιματα, 
Super Market, μεγάλεσ εκκζςεισ, βιοτεχνίεσ 
άνω των 1000 τμ) 

143.392 τ.μ. χ 6,35 €/ανά τ.μ . 

910.000,00 € 

Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.160,00 τμ χ 5,00 €/ανά το τ.μ. 

31.665,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΘ ΣΜ. 6.316.665,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ 200.000,00 € 

3.ΣΕΛΘ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 6.548.000,00 € 
 

Θ απόκλιςθ αυτι των 267.181,8 ευρϊ των εςόδων που προκφπτουν από τον υπολογιςμό 

με βάςθ τα τετραγωνικά ςε ςχζςθ με τα εκτιμϊμενα ζςοδα που πρόκειται να ειςπραχκοφν 

μζχρι το τζλοσ του 2014 οφείλεται ςτθν υςτζρθςθ τθσ απόδοςθσ από τθν ΔΕΘ των τελϊν 

που προκφπτει από τθν μθ ζγκυρθ καταβολι των λογαριαςμϊν ρεφματοσ από τουσ 

υπόχρεουσ καταναλωτζσ. Θ ανωτζρω διαφορά ενδζχεται να μειωκεί μζχρι το τζλοσ τθσ 

περιόδου. 
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Μία εικόνα τθσ πορείασ των εςόδων απολογιςτικά από το 2009 – 2013, με τθν εκτίμθςθ 

τθσ εκτζλεςθσ του 2014, ςε ςυνδυαςμό με το ποςοςτό αφξθςθσ ι μείωςθσ, όπωσ αυτό 

αποφαςίςτθκε από το Δθμοτικό Συμβοφλιο κακϊσ και αυτοφ που πραγματικά επιτεφχκθκε 

φαίνεται ςτο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 
 

Για τον προςδιοριςμό των εξόδων των ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν υπολογίηονται όλεσ οι 

δαπάνεσ που αφοροφν ςτθ ςυγκεκριμζνθ αντιπαροχι. Αυτό ςθμαίνει ότι υπολογίηονται οι 

δαπάνεσ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ υπθρεςίασ τθσ οποίασ αρμοδιότθτα είναι θ 

ςυγκεκριμζνθ αντιπαροχι, αλλά και το μζροσ των δαπανϊν άλλων υπθρεςιϊν του διμου 

που αναλογεί ςτισ ανταποδοτικά παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (ΣτΕ 

60/2010, πρβλ. ΕτΕ 3182/2008 επταμ. και απόφαςθ ΔΕΚ τθσ 2.12.1997, ςτθν υπόκεςθ 

C-188/95, Fantask, Συλλ. 1997 ςελ. Ι-6783, ςκζψθ 30). Το μζροσ αυτό κα πρζπει να 

αναφζρεται διακριτά και να αιτιολογείται κατά το δυνατόν από ποςοτικά ςτοιχεία που 

διακζτει ο διμοσ. 

Βάςθ αυτϊν για το ζτοσ 2015 προβλζπεται ότι ο Διμοσ κα δαπανιςει τα κάτωκι ποςά για 

τισ υπθρεςίεσ Κακαριότθτασ αναλυτικά: 

1. Δαπάνεσ προςωπικοφ ζτουσ 2014. 

Το ποςό τθσ μιςκοδοςίασ ςτθν υπθρεςία κακαριότθτασ και πραςίνου περιλαμβάνει τισ 
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% ΜΕΙΩΣΘΣ/ΑΥΞΘΣΘΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Α.Δ.Σ.

ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ
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τακτικζσ αποδοχζσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ, υπερωρίεσ, εξαιρζςιμα και ζξοδα κίνθςθσ 

μόνιμου προςωπικοφ,  αορίςτου χρόνου, οριςμζνου χρόνου προςωπικό. 

Αναλυτικά : 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΘ ΔΑΠΑΝΘ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΕΣΟΤ 2015 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΤΠΘΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ/ ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΘ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ 

30/6/2014 

ΕΚΣΙΜΘΘ 

31/12/2014 

ΠΡΟΒΛΕΨΘ 

ΕΣΟ 2015 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΠΘΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ για 
62 άτομα (περιλαμβάνονται 2 υπό μετάταξθ 

υπάλλθλοι) 

 
 

 

1. Σακτικζσ Αποδοχζσ 

τισ τακτικζσ αποδοχζσ περιλαμβάνο- 

νται νυκτερινά - εξαιρζςιμα προσ 

ςυμπλιρωςθ και απογευματινι 

υπερωριακι απαςχόλθςθ 

660.528,52 1.225.000,00 1.330.000,00 

2. εργοδοτικζσ ειςφορζσ 

ΣΤΔΚΤ – ΣΕΑΔΤ – ΣΜΕΔΕ 
107.960,37 199.000,00 210.000,00 

3. Λοιπά (Μζςα προςταςίασ, 

προλθπτικι ιατρικι, γάλα) 
0,00 73.000,00 100.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ  

768.488,89 1.497.000,00 1.640.000,00 

ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ για 9 
άτομα. 

   

Σακτικζσ Αποδοχζσ ΙΔΑΧ 

τισ τακτικζσ αποδοχζσ 

περιλαμβάνονται νυχτερινά - 

εξαιρζςιμα προσ ςυμπλιρωςθ. 

90.962,94 191.000,00 197.000,00 

Περιλαμβάνονται επίςθσ εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ ΙΚΑ –ΣΑΤΣΕΚΩ ΤΓΕΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ. 

28.939,37 58.000,00 59.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 
Ι.Δ.Α.Χ 

119.902,31 249.000,00 256.000,00 

ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  
(36 άτομα) 

   

Σακτικζσ Αποδοχζσ ΙΔΟΧ 
τισ τακτικζσ αποδοχζσ 
περιλαμβάνονται νυκτερινά – 
εξαιρζςιμα προσ ςυμπλιρωςθ  

231.136,56 460.000,00 480.000,00 

Περιλαμβάνονται επίςθσ εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ ΙΚΑ 

82.924,48 136.000,00 140.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ 314.061,04 596.000,00 620.000,00 
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Ι.Δ.Ο.Χ. 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ / 
ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

1.202.452,24 2.342.000,00 2.516.000,00 

 

2. Δαπάνθ φωτιςμοφ οδϊν, πλατειϊν κ.λ.π. κοινόχρθςτων χϊρων. 

Από τθν εκκακάριςθ που αποςτζλλει θ ΔΕΘ κάκε μινα, προκφπτει ότι για το ζτοσ 2014 και 

με βάςει τα απολογιςτικά ςτοιχεία μζχρι τθν 30/9/2014, θ δαπάνθ φωτιςμοφ οδϊν, 

πλατειϊν κ.λ.π. κοινόχρθςτων χϊρων ανιλκε ςτο ποςό 414.703,44 €. 

Υπολογιηόμενο το ποςό, για το ζτοσ 2015 ότι κα ανζλκει ςτα 590.000,00 €. 

3. Ειςφορά ςτον Ειδικό Διαβακμικό φνδεςμο Νομοφ Αττικισ (Ε.Δ..Ν.Α.). 

Θ προςωρινι ειςφορά του Διμου για το 2014, ςτον Ειδικό Διαβακμικό Σφνδεςμο Νομοφ 

Αττικισ (Ε.Δ.Σ.Ν.Α.), είναι ςφμφωνα με τθν αρικ. 13/13 απόφαςι του (ΑΔΑ : 

ΒΛ0ΗΟΡ05-ΙΑ6), 1.240.011,74 € (620.318,19 € αφοροφν τθν ετιςια ειςφορά του 2014 μετά 

τθν εκκακάριςθ του 2012 και 619.693,55 € αφοροφν αντιςτακμικά οφζλθ). Για τον 

υπολογιςμό τθσ χρθςιμοποιικθκαν τα απολογιςτικά ςτοιχεία του όγκου των ειςερχόμενων 

απορριμμάτων του 2012 και κακορίςτθκε ωσ ανϊτερθ τιμι ανά τόνο τα 45 €. 

Δεδομζνου ότι ο όγκοσ των απορριμμάτων του Διμου δεν παρουςιάηει αφξθςθ τα δφο 

τελευταία χρόνια 2013 – 2014, θ ειςφορά κα ανζρχεται ςτο ποςό 1.241.000,00 €. 

4. Προμικεια ΔΕΘ - Επιβαρφνςεισ. 

Για τθν είςπραξθ των τελϊν, θ ΔΕΘ κακϊσ και οι λοιποί πάροχοι, παρακρατοφν το 2% με 

τον αναλογοφντα ΦΡΑ. Για το ζτοσ 2014 και με βάςει τα απολογιςτικά ςτοιχεία μζχρι τθν 

31/8/2014 το ποςό αυτό ανιλκε ςτα 133.267,04 € και εκτιμάται ότι κα ανζλκει ςε 

220.000,00 € (υπολογιηόμενο ςτο ποςό εςόδων με τουσ ιςχφοντεσ ςυντελεςτζσ). Για το 

2014 προβλζπεται ποςό 220.000,00 €. 

Επίςθσ, επί των τακτικϊν εςόδων ζτουσ 2013 (19.170.703,82 €), ποςοςτό 3% αποδίδεται 

ςτο ΤΕΑΔΥ / ΤΡΔΥ. Συνεπϊσ θ ειςφορά προσ το ΤΕΑΔΥ / ΤΡΔΥ για το ζτοσ 2015 είναι 

576.000,00 €. Στισ υπθρεςίεσ κακαριότθτασ αναλογεί ποςό 207.000,00 € (ποςοςτό εςόδων 

από τζλθ κακαριότθτασ & θλεκτροφωτιςμοφ / τακτικά ζςοδα 36%). 

5. υντθριςεισ – επιςκευζσ. 

Από το κακολικό εξόδων ζτουσ 2014, προκφπτει ότι μζχρι 31-7-2014 ζχουν 

πραγματοποιθκεί δαπάνεσ φψουσ 77.933,99 €, οι οποίεσ αφοροφςαν ςυντιρθςθ 

μεταφορικϊν μζςων, ςαρϊκρων, υπερκαταςκευϊν, ελαςτικϊν κ.λ.π. εξοπλιςμοφ, 
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μεταφορζσ οχθμάτων, ςυντιρθςθ θλεκτρολογικϊν εγκαταςτάςεων, απομάκρυνςθ μπαηϊν 

και κλαδιϊν κ.λ.π. Θ εκτίμθςθ για το κόςτοσ των παραπάνω υπθρεςιϊν μζχρι 31/12/2014 

ανζρχεται ςτο ποςό των 133.000,00 €.  

Βάςει των ςτοιχείων τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ το προβλεπόμενο ποςό για το ζτοσ 2015 

ανζρχεται ςτο φψοσ των 132.000,00€. 

 Συντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 2015  90.000,00 

 Απρόβλεπτεσ δαπάνεσ λόγω ηθμιϊν για τθν προμικεια υλικϊν για τθν 

επιςκευι των οχθμάτων και μθχανθμάτων του Διμου 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ εργαςίασ όπου απαιτείται   15.000,00 

 Εργαςίεσ επιςκευισ και αποκατάςταςθσ αφλειου χϊρου αμαξοςταςίου 

του Διμου 24.000,00 

 Αναγόμωςθ και προμικεια πυροςβεςτιρων 3.000,00 

6. Καφςιμα –καταναλωτικά αγακά –λοιπζσ προμικειεσ. 

Από το κακολικό εξόδων ζτουσ 2014 προκφπτει ότι μζχρι 31-7-2014 πραγματοποιικθκαν 

δαπάνεσ φψουσ 303.495,74 € για προμικεια καυςίμων ανταλλακτικϊν μθχανικοφ και 

λοιποφ εξοπλιςμοφ, θλεκτρολογικοφ υλικοφ και λοιπϊν αναλωςίμων υλικϊν. Θ εκτίμθςθ 

για το κόςτοσ των παραπάνω προμθκειϊν μζχρι 31/12/2014 ανζρχεται ςτο ποςό των 

765.000,00 €. 

Θ πρόβλεψθ για το 2014 είναι 535.000,00 € και περιλαμβάνει : 

 Ρρομικεια ςάκων απορριμμάτων 15.000,00 

 Ρρομικεια πετρελαίου κίνθςθσ-κζρμανςθσ και βενηίνθσ κίνθςθσ 

οχθμάτων  295.000,00 

 Ρρομικεια λιπαντικϊν οχθμάτων 15.000,00 

 Ρρομικεια φυςικοφ αερίου για απορριμματοφόρα οχιματα του 

Διμου  30.000,00 

 Ρρομικεια υλικϊν καταςκευισ διευριςμάτων - προςταςίασ 

μπαρϊν 5.000,00 

 Ρρομικεια ανταλλακτικϊν κάδων 2015  15.000,00 

 Ρρομικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2015 55.000,00 

 Ρρομικεια ανταλλακτικϊν υλικϊν εργαλείων ελαςτικϊν και 

εργαςίεσ για τθν επιςκευι και τθν ςυντιρθςθ των οχθμάτων του 
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Διμου. 90.000,00 

 Υλικά και εργαλεία για τθν υπθρεςία κακαριότθτασ 15.000,00 

7. Δαπάνθ αςφαλίςτρων, τελϊν κυκλοφορίασ και διοδίων οχθμάτων 

Το ςυνολικό ποςό που κα καταβλθκεί για τθν υπθρεςία τθσ κακαριότθτασ ωσ 31-7-2014, 

ανιλκε ςτο φψοσ των 85.166,68 €. Μζχρι 31/12/2014 θ ανωτζρω δαπάνθ κα ανζλκει ςτο 

ποςό των 125.000,00 € 

Για το ζτοσ 2015 προβλζπεται ποςό 124.000,00 €, το οποίο αφορά :  

 Αςφάλιςτρα οχθμάτων 2015  75.000,00 

 Τζλθ κυκλοφορίασ οχθμάτων 11.000,00 

 Τεχνικόσ ζλεγχοσ και ζκδοςθ πιςτοποιθτικϊν καταλλθλότθτασ οχθμάτων 8.000,00 

 Τζλθ διοδίων Αττικισ οδοφ 30.000,00 

8. Λοιπζσ δαπάνεσ. 

Στισ λοιπζσ δαπάνεσ, ςυμπεριλαμβάνεται, το μίςκωμα ακινιτου για τθ ςτάκμευςθ 

οχθμάτων το Διμου το οποίο ανζρχεται μθνιαίωσ 1.174,55 €, ςφμφωνα με τθν 45/2013 

ΑΔΣ και μεταφορζσ οχθμάτων. Για τισ εν λόγω υπθρεςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνου και τθσ 

χρθματοδοτικισ μίςκωςθ οχθμάτων θ οποία λιγει τον 5/11/2014, ζχει δαπανθκεί μζχρι 

31/7/2014 το ποςό των 105.677,29 €. Εκτιμάται ότι μζχρι το τζλοσ του 2014 θ ανωτζρω 

δαπάνθ κα ανζλκει ςτο ποςό των 190.000,00 €.  

Για το 2015, προβλζπονται θ παρακάτω δαπάνεσ : 

 το μίςκωμα ακινιτου για τθ ςτάκμευςθ οχθμάτων το Διμου το 

οποίο ανζρχεται ςυνολικά για το 2014 ςε 14.094,60  

 Μεταφορζσ οχθμάτων του Διμου  4.000,00 

 Ενθμζρωςθ Δθμοτϊν για κανονιςμό Κακαριότθτασ  10.000,00 

Συνολικά για το 2015 προβλζπονται δαπάνεσ φψουσ 28.094,60 €. 

9.Επενδφςεισ- Ζργα. 

Για τθν υπθρεςία κακαριότθτασ το ζτοσ 2015 προβλζπονται δαπάνεσ φψουσ 523.000,00 €, 

που αφοροφν προμικεια κάδων, προμικεια αυτοκινιτων αποκομιδισ απορριμμάτων, 

κ.λ.π. ωσ εξισ: 

 Ρρομικεια ενόσ απορριμματοφόρου, ενόσ θμιφορτθγοφ, ενόσ 

οχιματοσ θμιφορτθγό κλειςτοφ τφπου και δυο επιβατικά 9κζςεων 290.000,00 
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 Ρρομικεια καλακιϊν απορριμμάτων και κάδων πλαςτικϊν 

τετράτροχων απορριμμάτων αποκομιδισ 400 λίτρων και άνω 2015  50.000,00 

 Ρρομικεια και τοποκζτθςθ φορθτϊν οικίςκων για χριςθ 

εργαςτθρίων και γραφείων 72.000,00 

 Ρρομικεια επίπλων και γραφείων για τθν Υπθρεςία κακαριότθτασ 15.000,00 

 Ρρομικεια ςυςτιματοσ υπόγειων κάδων απορριμμάτων  96.000,00 

10. Διοικθτικζσ δαπάνεσ. 

Για τθν λειτουργία τθσ όλθσ υπθρεςίασ, δεν προβλζπεται επιβάρυνςθ για διοικθτικζσ 

δαπάνεσ. 

Ανακεφαλαιωτικά, ο προβλεπόμενοσ προχπολογιςμόσ των δαπανϊν για το ζτοσ 2015 ζχει 

ωσ εξισ: 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ & ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2015 

ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ 2.516.000,00 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-ΡΛΑΤΕΙΩΝ 590.000,00 

ΕΙΣΦΟΑ ΕΔΣΝΑ 1.241.000,00 

ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ - ΕΙΣΦΟΑ ΤΕΑΔΥ/ΤΡΔΥ 427.000,00 

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ - ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ 132.000,00 

ΚΑΥΣΙΜΑ - ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 535.000,00 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ  124.000,00 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 28.094,60 

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ /ΡΟΜ  ΘΘΕΙΕΣ ΡΑΓΙΩΝ 523.000,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 6.116.094,60 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 6.548.000,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑ 431.905,40 
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Συγκριτικά και με βάςθ απολογιςτικά ςτοιχεία από το 2009 – 2013, τθν εκτίμθςθ του 

φψουσ των δαπανϊν για το 2014, κακϊσ και τον προχπολογιςμό του 2015, θ πορεία των 

ςυνολικϊν εξόδων κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ, ανά ζτοσ (διάγραμμα 1), κακϊσ 

και αυτϊν ανά κατθγορία δαπάνθσ ετθςίωσ (διάγραμμα 2), παρουςιάηουν τθν παρακάτω 

εικόνα.   
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20%

ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ -
ΕΙΦΟΡΑ ΣΕΑΔΤ/ΣΠΔΤ

7%

ΤΝΣΘΡΘΕΙ -
ΕΠΙΚΕΤΕ

2%

ΚΑΤΙΜΑ -
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ -

ΑΝΑΛΩΙΜΑ
9%

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΘ 
ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 

2%

ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ -
ΜΙΘΩΜΑΣΑ

0% ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
/ΠΡΟΜΘΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ

9%

ΤΝΘΕΘ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΕΛΩΝ 2015
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ΔΑΡΑΝΕΣ 
ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ-
ΡΛΑΤΕΙΩΝ

ΕΙΣΦΟΑ ΕΔΣΝΑ
ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΔΕΘ -

ΕΙΣΦΟΑ 
ΤΕΑΔΥ/ΤΡΔΥ

ΣΥΝΤΘΘΣΕΙΣ -
ΕΡΙΣΚΕΥΕΣ

ΚΑΥΣΙΜΑ -
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ -

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΑ - ΤΕΛΘ 
ΚΥΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 

ΛΟΙΡΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ -
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

ΕΡΕΝΔΥΣΕΙΣ 
/ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ 

ΡΑΓΙΩΝ

2009 4.969.158 674.063 1.118.321 233.559 173.389 332.895 55.075 20.682 82.684

2010 4.032.549 374.838 1.026.792 212.853 86.351 420.791 128.886 206.237 175.606

2011 3.749.683 427.042 898.296 211.373 136.535 437.490 151.825 211.129 0

2012 2.595.861 480.046 1.115.783 221.819 81.888 474.335 64.473 209.179 48.032

2013 2.246.442 635.906 1.222.000 439.023 49.035 384.962 141.582 203.528 58.113

2014 2.342.000 573.000 1.387.000 360.000 196.000 500.000 117.000 177.000 1.130.000

Ρ/Υ 2015 2.516.000 590.000 1.241.000 427.000 132.000 535.000 124.000 28.095 523.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Χ
ιλ

ιά
δ

εσ
ΔΑΠΑΝΕ ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ - ΘΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ  ΑΝΑ  ΚΑΣΘΓΟΡΙΑ 2009-2015 

(διάγραμμα 2)
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Θ απόφαςθ του ςυμβουλίου πρζπει να κακορίηει τουσ ςυντελεςτζσ του τζλουσ ςε 

τζτοιο φψοσ, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ είςπραξθ εςόδων κατά βάςθ ανάλογων προσ τα 

αντίςτοιχα ζξοδα. Δεν είναι απαραίτθτο ωςτόςο, για τθ νομιμότθτα τθσ απόφαςθσ, να 

ιςοςκελίηονται απόλυτα τα ζςοδα με τα ζξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξφ τουσ μια 

κατά προςζγγιςθ αναλογικι ςχζςθ, θ οποία αναγκαςτικά υπόκειται και ςε 

διαφοροποιιςεισ από τθν επαλικευςθ ι μθ των προβλζψεων (ΣτΕ 981/92 ΔιΔικ 1993 ςελ. 

1082, ΣτΕ 2623/85 ΝοΒ 1988 ςελ. 197). 

Κατόπιν των ανωτζρω προτείνεται θ διαμόρφωςθ τθσ επιβολισ των ςυντελεςτϊν 

κακαριότθτασ και φωτιςμοφ για το 2015 ωσ εξισ: 

Δθμιουργείται νζοσ ςυντελεςτισ που κα αφορά τζλθ ακινιτων επαγγελματικισ χριςθσ 

από 0 – 60 τμ, με ετιςια τιμι 2,66 € ανά τμ και  

Ρροτείνεται 6% μείωςθ ςτου υπόλοιπουσ ςυντελεςτζσ οι οποίοι τελικά διαμορφϊνονται 

ςτα παρακάτω επίπεδα  : 

ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

Α) Οικίεσ ςε 1,19 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Β)Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 60 τμ) ςε 2,66 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Γ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 61-500 τμ) ςε 2,94 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Δ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 501 - 1000 τμ) ςε 3,04 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Ε) Ιδιωτικά ςχολεία, ιδιωτικζσ κλινικζσ, γθροκομεία ςε 4,70 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

ΣΤ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ που θ δραςτθριότθτα τουσ δικαιολογεί ςυχνότερθ 

διζλευςθ απορριμματοφόρων (Ρολυκαταςτιματα, Super Market, μεγάλεσ εκκζςεισ, 

βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ και τράπεηεσ) ςε 5,95 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Σθμειϊνεται ότι ο ανεξάρτθτα του αρικμοφ κατθγοριϊν, θ διαφορά του ςυντελεςτι 

μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελευταίασ κατθγορίασ δεν μπορεί να οριςκεί μεγαλφτεροσ του 

πενταπλάςιου του κατϊτατου (αρκ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95).  

ΜΘ ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

Α) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) ςε 4,70 € το τ.μ. 

Β) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (άνω των 6.000 τμ) ςε 1,41 € το τ.μ. 

 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιϊν και 
Επαγγελματικϊν Χϊρων 2015 

ΠΟΟΝ 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιακισ Χριςθσ  

3.347.708 τ.μ. χ 1,19 € / ανά τ.μ.  
3.984.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 0 -60 τμ 

29.000 τ.μ. χ 2,66 €/ανά τ.μ . 

77.000,00 
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Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 61 -500 τμ 

204.525 τ.μ. χ 2,94 €/ανά τ.μ . 

601.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 501 -1000 τμ 

43.360 τ.μ. χ 3,04 €/ανά τ.μ 

132.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  

50.448 τ.μ. χ 4,70 €/ανά τ.μ . 

238.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επιχειριςεισ πάςθσ 
φφςεωσ που δραςτθριότθτά τουσ δικαιολογεί 
ςυχνότερθ διζλευςθ απορριμματοφόρων 
(Πολυκαταςτιματα, Super Market, μεγάλεσ 
εκκζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 

143.392 τ.μ. χ 5,95 €/ανά τ.μ . 

854.000,00 € 

Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.160 τμ χ 4,70 €/ανά το τ.μ. 

29.000,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΘ ΣΜ. 5.886.000,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ 200.000,00 € 

3.ΣΕΛΘ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 6.115.000,00 € 

 

Σθμειϊνεται ότι ο προχπολογιςμόσ δαπανϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ όπωσ 

περιγράφεται ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των 6.116.094,60 €.  

Ραρακαλοφμε για τθ λιψθ ςχετικισ απόφαςθσ.  

Σο Δθμοτικό υμβοφλιο 

λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατά πλειοψθφία 229/14 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ 

μειοψθφοφντων του κ. Κρθτικίδθ Κ. που ψιφιςε κετικά, εκτόσ από τισ περ. δ και ε που 

ψιφιςε αρνθτικά, των κ.κ  Γκιηιϊτθ Α., Αλεξίου Σ., Μπαλτόπουλου Ι., Μουςτόγιαννθ Α., 

Καψοκεφάλου Ε., Θςαΐα Σ., Ηορμπά Β. και Ραπαςτακάκθ Α. που ψιφιςαν αρνθτικά 

κατά πλειοψθφία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

1. Διαμορφϊνει τθν επιβολι των ςυντελεςτϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ για το 2015 ωσ 

εξισ: 

  ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

Α) Οικίεσ ςε 1,19 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Β)Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 60 τμ) ςε 2,66 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Γ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 61-500 τμ) ςε 2,94 € το τ.μ. ετθςίωσ. 
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Δ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ (μζχρι 501 - 1000 τμ) ςε 3,04 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Ε) Ιδιωτικά ςχολεία, ιδιωτικζσ κλινικζσ, γθροκομεία ςε 4,70 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

ΣΤ) Επιχειριςεισ πάςθσ φφςεωσ που θ δραςτθριότθτα τουσ δικαιολογεί ςυχνότερθ 

διζλευςθ απορριμματοφόρων (Ρολυκαταςτιματα, Super Market, μεγάλεσ εκκζςεισ, 

βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ και τράπεηεσ) ςε 5,95 € το τ.μ. ετθςίωσ. 

Σθμειϊνεται ότι ο ανεξάρτθτα του αρικμοφ κατθγοριϊν, θ διαφορά του ςυντελεςτι 

μεταξφ τθσ πρϊτθσ και τθσ τελευταίασ κατθγορίασ δεν μπορεί να οριςκεί μεγαλφτεροσ 

του πενταπλάςιου του κατϊτατου (αρκ. 7 παρ. 4 Ν 2307/95).  

ΜΘ ΣΕΓΑΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ: 

Α) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) ςε 4,70 € το τ.μ. 

Β) Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (άνω των 6.000 τμ) ςε 1,41 € το τ.μ. 

 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιϊν και 
Επαγγελματικϊν Χϊρων 2015 

ΠΟΟΝ 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Οικιακισ Χριςθσ  

3.347.708 τ.μ. χ 1,19 € / ανά τ.μ.  
3.984.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 0 -60 τμ 

29.000 τ.μ. χ 2,66 €/ανά τ.μ . 

77.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 61 -500 τμ 

204.525 τ.μ. χ 2,94 €/ανά τ.μ . 

601.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επαγγελματικισ 
Χριςθσ 501 -1000 τμ 

43.360 τ.μ. χ 3,04 €/ανά τ.μ 

132.000,00 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  

50.448 τ.μ. χ 4,70 €/ανά τ.μ . 

238.000,00 € 

Σζλθ από απόδοςθ τμ. Επιχειριςεισ πάςθσ 
φφςεωσ που δραςτθριότθτά τουσ δικαιολογεί 
ςυχνότερθ διζλευςθ απορριμματοφόρων 
(Πολυκαταςτιματα, Super Market, μεγάλεσ 
εκκζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 

143.392 τ.μ. χ 5,95 €/ανά τ.μ . 

854.000,00 € 

Μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.160 τμ χ 4,70 €/ανά το τ.μ. 

29.000,00 €  

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΘ ΣΜ. 5.886.000,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ 200.000,00 € 

3.ΣΕΛΘ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 6.115.000,00 € 
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Σθμειϊνεται ότι ο προχπολογιςμόσ δαπανϊν κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ όπωσ 

περιγράφεται ανωτζρω ανζρχεται ςτο ποςό των 6.116.094,60 €. 

2. Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 202 του Ν 3463/06, παραμζνει θ μείωςθ των 

δθμοτικϊν τελϊν κατά 50% ςτουσ τρίτεκνουσ και ςτα άτομα με αναπθρία ςφμφωνα με τθν 

279/ 2013 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και για το ζτοσ 2015, ενϊ απαλλάςςονται 

πλιρωσ από τθν επιβολι τουσ, όπωσ θ ιδιότθτά τουσ οριοκετείται αντίςτοιχα από τθν 

κείμενθ νομοκεςία,  

I.  οι άποροι και  

II. οι πολφτεκνοι, με τθν προχπόκεςθ ότι το οικογενειακό φορολογθτζο ειςόδθμα τουσ 

δεν υπερβαίνει τισ 36.000,00 €. 

 

Θ παροφςα απόφαςθ πιρε τον αρικμό 374 / 2014. 
 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Σα Μέλη 
 
 

Γεπάζιμορ Βλάσορ 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

Παπαζηαθάκηρ Αθανάζιορ, Εοπμπάρ Βαζίλειορ.,  
Μοςζηόγιαννηρ Αλέξανδπορ, Κατοκεθάλος Δςππέπεια., 

Ζζαΐαρ Συηήπιορ, Μπαληόποςλορ Ιυάννηρ.,  
Φυηεινού Ευή, Χαηζηανδπέος Κυνζηανηίνορ.,  
ιδέπηρ Ιυάννηρ, Παπαγευπγίος Σπςπίδυν.,  

Γκιόκα Τεπτισόπη, Γκόνηρ Παναγιώηηρ.  
ηαθοςλοπούλος Βαζιλική, Ψύλλα Σηςλιανή.,  

   Κονηοπούλος Μαπία, Λογοθέηηρ Ιυαννήρ. 
   Κπηηικίδηρ Κυνζηανηίνορ,  Μςλυνάκηρ Ιυάννηρ., 

Κονηαξήρ Γημήηπιορ, Πεηζαηώδη Δλιζάβεη, 
Αφδίνη-Παπαζιδέπη Σοθία, Αλεξίος Σπςπίδυν,  

Γκιζιώηηρ Ανδπέαρ 
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