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                                                   Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 25 / 2015 πλεδξίαζεο  
 
Αξηζκ. Απνθ. 321 / 2015       

    
                   ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Αλαπροζαρκογή ή κε ηωλ ηειώλ θαζαρηόηεηας θαη   

ειεθηροθωηηζκού γηα ηο έηος 2016. 

 
ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 11-11-2015 εκέξα 
Σεηάξηε θαη ψξα 7.00 κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 
πκβνχιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 37201/06-11-2015 
έγγξαθε πξφζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε 
ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ 
φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -19- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. 
Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. Γήκαξρνο.  
   

                    ΠΑΡΟΝΣΔ                  ΑΠΟΝΣΔ  
1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ. 
2. Ζζαΐαο σηήξηνο 
3. Μπαιηφπνπινο Ησάλλεο 
4. ηδέξεο Ησάλλεο 
5. Πεηζαηψδε Διηζάβεη 
6. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 
7. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 
8. Κνληνπνχινπ Μαξία 
9. Κνιψληα Υξχζα 
10. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 
11. Γθφλεο Παλαγηψηεο 
12. Γθηδηψηεο Αλδξέαο 
13. ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή 
14.  Αιεμίνπ ππξίδσλ 
15. Φχιια ηπιηαλή 
16. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 
17. Παπακηραήι σηήξηνο 
18. Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεηνο 
19. Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 

 

 

 

1. Φσηεηλνχ Εσή 
2. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 
3. Γθηφθα Σεξςηρφξε 
4. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 
5. Ρεκπνχηζηθα Μαξία 
6. Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 
7. Βνζηαληδφγινπ Ησάλλεο 
8. Γηψηζαο ππξίδσλ 
9. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 
10. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 
11. Λέθθαο Γηνλχζηνο 
12. Μνπζηφγηαλλεο Αιέμαλδξνο 
13. Μπισλάθεο Ησάλλεο 

14. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 

ΑΔΑ: 7Ν4ΚΩ6Υ-81Θ



ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

 
1. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκφθσλα ε θ. Κνιψληα Υ. ιφγσ απνπζίαο ηνπ θ. 

Μπισλάθε Η. 

2. Ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο έλαξμεο ηεο ζπλεδξίαζεο πξνζήιζαλ νη θ.θ.  

Καςνθεθάινπ Δ., Γθηφθα Σ. θαη ν θ. Σζηακπάο Κ. 

3. Πξηλ ηε ςεθνθνξία γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο πξνζήιζαλ  ε θ. 

Ατδίλε-Παπαζηδέξε . θαη νη θ.θ.  Κνληαμήο Γ., Παπαζηαζάθεο Α., Λνγνζέηεο Η. 

θαη Λέθθαο Γ.  

4. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ηελ νπζία ηνπ 1νπ Δ.Ζ.Γ. ζέκαηνο 

απνπζίαδε απφ ηελ αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν θ. Γθφλεο Π. 

5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θ. Κνιψληα Υ. 

6. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκφθσλα ε θ. Γθηφθα Σ. 

7. Πξηλ ηε ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Μνπζηφγηαλλεο Α.  

8. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνπζίαδε απφ ηελ 

αίζνπζα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ν. θ. Μνπζηφγηαλλεο Α. 

9. Οκφθσλα πξνηάζζνληαη ην 23ν θαη 24ν Ζ.Γ. ζέκαηα ηνπ  2νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο.  

10. Πξηλ ηε ςεθνθνξία γηα ην  23ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Αιεμίνπ . 

11. Μεηά ηελ ςεθνθνξία γηα ην 23ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θ. Γθηφθα Σ. 

12. Υξέε γξακκαηέα εθηειεί νκφθσλα ε θ. ηαζνπινπνχινπ Β. 

13. Πξηλ ηε ςεθνθνξία ηνπ 2νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο απνρψξεζαλ νη θ.θ. Γηαλλαθφπνπινο 

Β., Μνπζηφγηαλλεο Α. θαη Παπαζηαζάθεο Α. 

14. Πξηλ ηε ςεθνθνξία γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ ε θ. Καςνθεθάινπ Δ. θαη ν 

θ. Μπαιηφπνπινο Η. 

 
 

Δπί ηνπ 2νπ  Ζ.Γ. ζέκαηνο 
 

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «Αλαπξνζαξκνγή ή κε ησλ 

ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2016» θαη παξαθαιψ ηoλ 

Αληηδήκαξρν θ. . Παπαγεσξγίνπ λα εηζεγεζεί ην ζέκα. 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ ΒΓ 

ηεο 24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», 

επηβιήζεθαλ ππέξ ησλ δήκσλ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα ηηο 

παξερφκελεο απφ ηνπο ΟΣΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

πεξηζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ησλ δαπαλψλ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Οη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 κεηαβιήζεθαλ ή 

ζπκπιεξψζεθαλ αξγφηεξα κε ηνπο λφκνπο 25/1975, 429/76, 1080/80 (άξζξα 4,5, 

17 θαη 20), 1828/89 (άξζξν 25 παξ. 12), 2130/93 (άξζξα 16 παξ. 6 θαη 27 παξ. 4), 

2307/95 (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4), 2503/97 (άξζξν 9 παξ. 14), 2539/97 (άξζξν 25 

παξ. 3) θαη 3345/2005 (άξζξν 5).  
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Οη δηαηάμεηο απηέο, καδί κε ηηο πεξί απαιιαγψλ απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε δηαηάμεηο 

ησλ άξζξσλ 60 ηνπ Ν 1416/84 θαη 7 παξ. 26 ηνπ Ν 2307/95, απνηεινχλ ην ζεζκηθφ 

πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ. 

Όπσο πξνθχπηεη ζαθψο απφ ην λφκν θαη φπσο παγίσο δέρεηαη ε λνκνινγία (ηΔ 

2185/2012 λνκηθή βάζε πιεξνθνξηψλ ΝΟΜΟΣΔΛΔΗΑ, ηΔ Οι 60/2010 ΟΠΓΓ 2010 

ζει. 298, ηΔ 3625/2006 ΓηΓηθ 2008 ζει. 732, ηΔ 981/1992 ΓηΓηθ 1993 ζει. 1082, 

ηΔ 4224/1988 ΔΓΚΑ 31 ζει. 88, ηΔ 2623-24 θαη 3850/1985 ΝνΒ 1988 ζει. 197 

θ.ά.), ην ηέινο θαζαξηφηεηαο έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο 

ππφρξενπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ν δήκνο πξνζθέξεη εηδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε 

αληηπαξνρή: ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ 

(Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ, 1981, ζει. 14 επ., Καςηκάιε Γ., 

Αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ΔΣΑ 1987, ζει. 301). 

Σν χθνο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ 

θφζηνπο παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο (ηΔ 981/92, 2063/86) θαη λα 

πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά κ,ε θξηηήξην ην βαζκφ ρξήζεσο ηεο ππεξεζίαο 

απφ θάζε θαηεγνξία ππφρξεσλ (ηΔ 947/86 ΝνΒ 1989 ζει. 161). 

Παξά ηνλ αληαπνδνηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ θαη φρη κφλνλ απφ 

φζνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ ή θάλνπλ πξάγκαηη ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο (ηΔ 

1620/2012 ΔΓΓΓΓ 2012 ζει. 756, Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ, 1981, 

ζει. 26). πγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δελ εμαξηάηαη 

απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, νχηε απφ ηελ πιεκκειή 

εμππεξέηεζε ή ηελ εμ νινθιήξνπ έιιεηςε εμππεξέηεζεο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ή απφ ηελ πιεκκειή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (ηΔ 947/86 ΝνΒ 1989 ζει. 161, ηΔ 2623-2624/1985 

ΝνΒ 1988 ζει. 197, ΣξΓΠξΠεηξ 4047/91 ΓηΓηθ 1992 ζει. 458). 

Σύκθωλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν 25/75, ε απόθαζε ηοσ ζσκβοσιίοσ γηα 

ηολ θαζορηζκό ηοσ ηέιοσς ιακβάλεηαη ηο κήλα Οθηώβρηο, θοηλοποηείηαη ζηε ΔΕΗ ή 

ζηολ εθάζηοηε προκεζεσηή ειεθηρηθής ελέργεηας κέτρη ηελ 30ε Νοεκβρίοσ θαη 

αρτίδεη λα εθαρκόδεηαη από 1ες Ιαλοσαρίοσ ηοσ επόκελοσ έηοσς. Οη προζεζκίες 

ασηές είλαη ελδεηθηηθές θαη ε ηστόλ σπέρβαζε ηοσς γηα εύιογο τροληθό δηάζηεκα, δελ 

προθαιεί αθσρόηεηα ηωλ ζτεηηθώλ αποθάζεωλ (ΣηΕ 4771/87 ΕΤΑ 1988 ζει. 64, 

ΤρΔΠρΠεηρ 4047/91 ΔηΔηθ 1992 ζει. 458, Εγθ. ΥΠΕΣΔΔΑ 605/3-1-2007, Εγθ. Υπ. 

Εζωη. 57349/30-6-1975). πλεπψο λφκηκα επηβάιιεηαη ην ηέινο απφ 1εο 

Ηαλνπαξίνπ, αθφκε θαη αλ ε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδνζεί ή θνηλνπνηεζεί ζηε 
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ΓΔΖ ή ζηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή. 

χκθσλα εμάιινπ κε ην άξζξν 29 ηνπ ΑΝ 344/68, ε ηζρχο ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ 

επηβνιή ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο κπνξεί λα νξηζζεί φηη αξρίδεη απφ ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, κέζα ζην νπνίν ιακβάλνληαη, ππφ ηνλ φξν φηη νη αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο. 

Ζ ρξέσζε θάζε θαηαλαισηή απφ ηε ΓΔΖ (ή ηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) 

κε βάζε ην ζπληειεζηή πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά ην ζπκβνχιην, ηζρχεη γηα νιφθιεξε 

ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αθνξά ν αθνινπζνχκελνο απφ απηή θχθινο 

θαηακέηξεζεο, αλεμάξηεηα αλ ν θχθινο απηφο ζπκπίπηεη ή φρη κε ην εκεξνινγηαθφ 

έηνο (άξζξν 1 παξ. 3 Ν 25/75). 

Αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην 

κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο ππφρξενπο ζε επηά (7) -θαη' αλψηαην φξην- θαηεγνξίεο θαη 

λα θαζνξίζεη γηα θάζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή. Απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο, 

δχν ζα αθνξνχλ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο ή γηα 

ηελ εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ 

δηθαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, θαη πέληε (5) ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο 

ρξήζεσο, φπσο θαηαζηήκαηα, βηνκεραλίεο θ.ι.π. (άξζξν 1 παξ. 4 Ν 25/75, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 429/76). 

Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα 

θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, δειαδή ηηο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνκήζεηα θαη 

ζπληήξεζε ησλ κέζσλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ 

έρεη ζρέζε κε ηελ δηεμαγσγή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο 

απηήο. 

Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζ. 374/2014 ΑΓ 

γηα ην έηνο 2015 κέρξη θαη ζήκεξα, σο εμήο :  

1) Γηα  ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο: 

Α) Οηθίεο ζε    1,19 € ην η.κ. 

Β) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε    2,66 € ην η.κ. 

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (61-500 ηκ) ζε    2,94 € ην η.κ.  

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (501 - 1.000 ηκ) ζε    3,04 € ην η.κ. 

Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε 5,00 € ην η.κ.  

Δ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ ε δξαζηεξηφηεηά ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε 

δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα, Super Market, κεγάιεο εθζέζεηο, 

βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 ηκ θαη ηξάπεδεο) ζε              6,95 € ην η.κ. 
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2) Γηα  κε  ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο : 

Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε 4,70 € ην η.κ. 

Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε 1,41 € ην η.κ. 

Δπίζεο ζηελ ίδηα απφθαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν 

3463/06, κεηψζεθαλ ηα δεκνηηθά ηέιε, θαηά 50% ζηνπο ηξίηεθλνπο θαη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία γηα ην έηνο 2015, ελψ απαιιάρζεθαλ πιήξσο απφ ηελ επηβνιή ηνπο, 

φπσο ε ηδηφηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, 

I. νη άπνξνη θαη 

II. νη πνιχηεθλνη, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκά 

ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 36.000,00 €. 

ε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 26945/31-7-15 (ΦΔΚ Β 1621/31-7-15) ησλ ππνπξγψλ 

Δζσηεξηθψλ – νηθνλνκηθψλ πεξί παξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2016, ζηελ απφθαζε επηβνιήο ησλ 

ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ: 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2014 

 ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2014 θαη κέρξη ην κήλα 

θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015, ήηνη έσο 30/6/14. 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015 γηα ηελ ίδηα, σο άλσ 

πεξίνδν. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ επηβνιήο ησλ αληαπνδνηηθψλ 

ηειψλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα έζνδα πξέπεη λα: 

α) θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια 

ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, 

ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία. 

β) κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ 

αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, άιισο ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο 

αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο 

γ) θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη 

δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο. 
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1. Εκτζλεςη Προχπολογιςμοφ 2014 

Α. κζλοσ Εςόδων 

031 Τπηρεςίεσ καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Περιγραφή Διαμ/θζντα Βεβαιώςεισ Διαγραφζσ  Ειςπραχθζντα 

0311.01 

Σζλη καθαριότητασ και 
αποκομιδήσ 
απορριμμάτων οικιών. 5.440.000,00 4.722.943,21 4.910,97 4.718.032,24 

0313.01 

Λοιπά ζςοδα των 
υπηρεςιών 
καθαριότητασ (Σζλοσ 
ταμείου λαϊκών 
αγορών) 32.000,00 0,00 0,00 0,00 

211 Σακτικά ζςοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και ειςπράττονται για πρώτη φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά από 
Δημοτικά Σζλη 981.000,00 1.370.356,19 106,68 1.286.231,55 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωθζντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά ζτη τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Σζλη καθαριότητασ και 
ηλεκτροφωτιςμοφ 126.775,71 126.775,71 3.964,25 6.778,12 

 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ :  6.579.775,71 6.220.075,11 8.981,90 6.011.041,91 

 

Β. κζλοσ Εξόδων 

Περιγραφή Διαμορ/θζντα Ζκθ/Θζντα Εντ/θζντα Σιμολ/θζντα Πληρωθζντα 

ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.486.241,36 2.435.307,36 2.157.137,00 2.257.760,53 2.157.137,00 

ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ο.Ε. 98.534,18 98.534,18 98.534,18 98.534,18 98.534,18 
ΦΩΣΙΜΟ ΟΔΩΝ – 
ΠΛΑΣΕΙΩΝ 580.000,00 580.000,00 573.875,56 573.875,56 573.875,56 

ΕΙΦΟΡΑ  ΕΔΝΑ 1.240.011,74 1.240.011,74 1.076.725,95 1.076.725,95 1.076.725,95 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ – 
ΕΙΦΟΡΑ  ΣΕΑΔΤ/ 
ΣΠΔΤ 390.000,00 390.000,00 369.585,99 369.595,68 369.585,99 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ – 
ΕΠΙΚΕΤΕ 264.593,73 257.405,76 118.805,82 127.103,98 118.805,82 

ΚΑΤΙΜΑ 796.798,29 701.488,94 378.694,17 395.110,91 378.694,17 

- ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΙΜΑ 24.590,03 18.444,38 17.566,89 17.566,89 17.566,89 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΗ 
ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 117.000,00 117.000,00 105.912,87 111.757,98 105.912,87 
ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ - 
ΜΙΘΩΜΑΣΑ 213.425,13 198.425,13 178.192,45 179.539,20 178.192,45 
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ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
ΠΑΓΙΩΝ 1.691.057,01 1.620.495,88 516.328,32 516.328,32 516.328,32 
ΔΑΠΑΝΕ Π.Ο.Ε. 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 81 250.099,19 250.099,19 56.890,43 250.099,19 56.890,43 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 8.152.350,66 7.907.212,56 5.648.249,63 5.973.998,37 5.648.249,63 

 

2. Εκτζλεςη Προχπολογιςμοφ 1/1 ζωσ 31/8/14 

Α. κζλοσ Εςόδων 

031 Τπηρεςίεσ καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Περιγραφή Διαμ/θζντα Βεβαιώςεισ Διαγραφζσ  Ειςπραχθζντα 

0311.01 

Σζλη καθαριότητασ και 
αποκομιδήσ 
απορριμμάτων οικιών. 5.440.000,00 2.900.865,14 4.910,97 2.895.954,17 

0313.01 

Λοιπά ζςοδα των 
υπηρεςιών 
καθαριότητασ (Σζλοσ 
ταμείου λαϊκών 
αγορών) 32.000,00 0,00 0,00 0,00 

211 Σακτικά ζςοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και ειςπράττονται για πρώτη φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά από 
Δημοτικά Σζλη 981.000,00 1.286.549,38 0,00 1.281.685,49 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωθζντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά ζτη τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Σζλη καθαριότητασ και 
ηλεκτροφωτιςμοφ 73.485,66 126.775,71 3.731,06 6.518,10 

 
ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ : 6.526.485,66 4.314.190,23 8.642,03 4.184.157,76 

 

Β. κζλοσ Εξόδων 

Περιγραφή Διαμορ/θζντα Ζκθ/Θζντα Εντ/θζντα Σιμολ/θζντα Πληρωθζντα 

ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.486.491,36 2.374.557,36 1.565.018,72 1.568.395,57 1.438.816,25 

ΦΩΣΙΜΟ ΟΔΩΝ-
ΠΛΑΣΕΙΩΝ 580.000,00 580.000,00 414.703,44 414.703,44 414.703,44 

ΕΙΦΟΡΑ  ΕΔΝΑ 1.380.000,00 1.380.000,00 879.945,28 879.945,28 879.945,28 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ - 
ΕΙΦΟΡΑ  ΣΕΑΔΤ / 
ΣΠΔΤ 220.000,00 220.000,00 133.190,98 133.190,98 133.189,87 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ 
ΕΠΙΚΕΤΕ 253.759,77 200.405,78 54.917,90 84.653,41 52.352,19 

ΚΑΤΙΜΑ 518.367,68 518.367,68 140.363,00 171.375,13 124.432,14 
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ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΙΜΑ 303.394,57 232.926,68 147.201,76 150.049,39 147.201,76 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΗ 
ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ  117.000,00 107.000,00 75.837,16 77.350,19 75.837,16 
ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ - 
ΜΙΘΩΜΑΣΑ 197.175,13 191.000,58 125.830,00 125.903,80 125.830,00 
ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
ΠΑΓΙΩΝ 1.755.528,78 1.755.360,15 472.320,00 476.796,71 472.320,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.811.717,29 7.559.618,23 4.009.328,24 4.082.363,90 3.864.628,09 

 

3. Εκτζλεςη Προχπολογιςμοφ 1/1 ζωσ 30/8/15 

Α. κζλοσ Εςόδων 

031 Τπηρεςίεσ καθαριότητασ και ηλεκτροφωτιςμοφ  

Κωδικόσ Περιγραφή Διαμ/θζντα Βεβαιώςεισ Διαγραφζσ σ Ειςπραχθζντα 

0311.01 

Σζλη καθαριότητασ και 
αποκομιδήσ 
απορριμμάτων οικιών. 4.953.000,00 2.628.644,19 0,00 2.628.644,19 

0313.01 

Λοιπά ζςοδα των 
υπηρεςιών 
καθαριότητασ (Σζλοσ 
ταμείου λαϊκών 
αγορών)  32.000,00 50,00 0,00 50,00 

211 Σακτικά ζςοδα ΠΟΕ που βεβαιώνονται και ειςπράττονται για πρώτη φορά 

2111.01 

Ζςοδα ΠΟΕ που 
βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά από 
Δημοτικά Σζλη 1.130.000,00 1.050.651,11 48,29 970.800,87 

321 
Ειςπρακτζα υπόλοιπα από βεβαιωθζντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά ζτη τακτικά 
ζςοδα 

3211 
Σζλη καθαριότητασ και 
ηλεκτροφωτιςμοφ 199.578,86 200.051,30 3.624,46 5.250,16 

  ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ :  6.314.578,86 3.879.396,60 3.672,75 3.604.745,22 

 

Β. κζλοσ Εξόδων 

Περιγραφή Διαμορ/θζντα Ζκθ/Θζντα Εντ/θζντα Σιμολ/θζντα Πληρωθζντα 
ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

2.703.557,36 2.526.691,06 1.469.060,11 1.476.284,49 1.353.903,03 

ΔΑΠΑΝΕ 
ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ο.Ε. 

100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 100.600,00 

ΦΩΣΙΜΟ ΟΔΩΝ-
ΠΛΑΣΕΙΩΝ 

590.000,00 590.000,00 360.388,72 360.388,72 360.388,72 

ΕΙΦΟΡΑ  ΕΔΝΑ 1.241.000,00 1.241.000,00 720.678,52 720.678,52 720.678,52 
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ – 
ΕΙΦΟΡΑ  ΣΕΑΔΤ/ 
ΣΠΔΤ 

796.000,00 796.000,00 498.720,80 498.720,80 498.720,80 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ – 
ΕΠΙΚΕΤΕ 

161.533,77 150.070,00 12.969,38 16.940,26 12.969,38 

ΚΑΤΙΜΑ  568.133,04 273.128,31 137.846,84 153.499,06 137.846,84 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - 
ΑΝΑΛΩΙΜΑ 

227.088,32 157.893,37 14.629,04 15.469,50 14.629,04 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΗ 
ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ 

116.000,00 93.675,55 84.367,60 84.367,60 84.367,60 

ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ - 
ΜΙΘΩΜΑΣΑ 

57.203,70 40.953,40 13.149,90 13.420,50 13.149,90 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 
ΠΑΓΙΩΝ 

1.732.212,56 211.478,82 209.100,00 209.100,00 209.100,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΩΝ 8.192.728,75 6.080.890,51 3.520.910,91 3.548.869,45 3.405.753,83 

 

Με βάζε ηελ ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2015 νη 

εηζπξάμεηο ζην ζχλνιφ ηνπο εθηηκάηαη φηη ζα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 

5.777.000,00€. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΟΔΩΝ 2015 ΠΟΟΝ 

1. ΑΝΑΛΤΣΙΚΕ ΕΙΠΡΑΞΕΙ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΕΙ ΔΕΗ ΤΝΟΛΟ Ε ΕΤΡΩ 

ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2014 438.887,58 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 460.458,00 

ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 436.126,56 

ΦΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2015 416.026,67 

ΜΑΡΣΙΟ 2015 524.466,31 

ΑΠΡΙΛΙΟ 2015 394.134,64 

ΜΑΙΟ 2015 457.121,41 

ΙΟΤΝΙΟ 2015 480.597,83 

ΙΟΤΛΙΟ 2015 477.947,69 

ΑΤΓΟΤΣΟ 2015 460.000,00 

ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 2015 460.000,00 

ΟΚΣΩΒΡΙΟ 2015 460.000,00 

ΤΝΟΛΟ : 5.465.766,69 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ 260.000,00 
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3.ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 20.000,00 

4.ΣΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ : 5.777.101,69 

Οκνίσο νη δαπάλεο πνπ ζα βαξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 

ελδέρεηαη λα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 5.472.000,00 €. 

ΕΚΣΙΜΗΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΟΤ 2015 ΠΟΑ Ε ΕΤΡΩ 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.178.000,00 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ο.Ε. 100.600,00 

ΦΩΣΙΜΟ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΣΕΙΩΝ 542.000,00 

ΕΙΦΟΡΑ ΕΔΝΑ 1.232.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ - ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΕΙΦΟΡΑ ΣΕΑΔΤ/ΣΠΔΤ 408.000,00 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ/ΕΠΙΚΕΤΕ/ΑΝΑΘΕΕΙ ΕΡΓΑΙΩΝ 82.000,00 

ΚΑΤΙΜΑ 233.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 152.000,00 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΗ ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ ΑΣΣ. ΟΔΟΤ 104.000,00 

ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ – ΜΙΘΩΜΑΣΑ 48.000,00 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ 209.100,00 

ΔΑΠΑΝΕ Π.Ο.Ε. ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΑΠΟΦΑΕΙ 85.200,00 

ΔΑΠΑΝΕ Π.Ο.Ε. ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 81 24.100,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 5.398.000,00 

 

Ζ δηαθνξά (πιεφλαζκα) ζηηο εθηηκήζεηο εζφδσλ - εμφδσλ χςνπο 379.101,69 €, ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηνπ επφκελνπ έηνπο (ζηνηρείν θαζνξηζκνχ 

ελδερνκέλσο κεησκέλνπ ζπληειεζηή γηα ην επφκελν έηνο), ψζηε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

δαπάλεο πνπ πξνγξακκαηίδνπκε γηα ην επφκελν έηνο, λα ιεθζεί ππφςε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ηνπ ζπληειεζηή ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο.. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ 

Σελ 30/09/2015 βάζεη ηνπ αξρείνπ ηεο ΓΔΖ, ε θνξνινγεηέα επηθάλεηα είλαη :  

Οηθηαθή Υξήζε : 3.406.353 ηκ 

Δπαγγεικαηηθή Υξήζε : 442.115 ηκ 
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χκθσλα κε ηελ θνξνινγεηέα επηθάλεηα ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο 

εζφδσλ γηα ην έηνο 2015  κε ηνπο  ηζρχνληεο ζπληειεζηέο Γεκνηηθψλ ηειψλ 

εκθαλίδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο: 

 

Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιών και 
Επαγγελματικών Χώρων 2015 

ΠΟΟΝ 

Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιακήσ Χρήςησ  

3.406.353 τ.μ. χ 1,19 € / ανά τ.μ.  
4.054.000,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 0 -60 τμ 

35.053 τ.μ. χ 2,66 €/ανά τ.μ . 
94.000,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 61 -500 τμ 

163.751 τ.μ. χ 2,94 €/ανά τ.μ . 
482.000,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 501 -1000 τμ 

120.987 τ.μ. χ 3,04 €/ανά τ.μ 
368.000,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  

46.141 τ.μ. χ 4,70 €/ανά τ.μ . 
217.000,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επιχειρήςεισ πάςησ 
φφςεωσ που δραςτηριότητά τουσ δικαιολογεί 
ςυχνότερη διζλευςη απορριμματοφόρων 
(Πολυκαταςτήματα, Super Market, μεγάλεσ 
εκθζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 

69.610 τ.μ. χ 5,95 €/ανά τ.μ . 

415.000,00 € 

Μη ςτεγαςμζνουσ χώρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.573 τμ χ 4,70 €/ανά το τ.μ. 

29.000,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΗ ΣΜ. 5.659.000,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ & ΟΙΚΟΘΕΝ 
ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

280.000,00 € 

3.ΣΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 5.968.000,00 € 
 

Ζ απφθιηζε απηή ησλ 190.898,31 επξψ ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ 

ππνινγηζκφ κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ζε ζρέζε κε ηα εθηηκψκελα έζνδα πνπ 

πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 νθείιεηαη ζηελ πζηέξεζε ηεο 

απφδνζεο απφ ηελ ΓΔΖ ησλ ηειψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε έγθπξε θαηαβνιή 

ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο απφ ηνπο ππφρξενπο θαηαλαισηέο. Ζ αλσηέξσ 

δηαθνξά ελδέρεηαη λα κεησζεί κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ. 
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Μία εηθφλα ηεο πνξείαο ησλ εζφδσλ απνινγηζηηθά απφ ην 2009 – 2014, κε ηελ 

εθηίκεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 2015, ζε ζπλδπαζκφ κε ην πνζνζηφ αχμεζεο ή 

κείσζεο, φπσο απηφ απνθαζίζηεθε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαζψο θαη απηνχ 

πνπ πξαγκαηηθά επηηεχρζεθε θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 

 

 
 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγίδνληαη 

φιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ππνινγίδνληαη νη δαπάλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηεο νπνίαο 

αξκνδηφηεηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή, αιιά θαη ην κέξνο ησλ δαπαλψλ 

άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ πνπ αλαινγεί ζηηο αληαπνδνηηθά παξερφκελεο 

ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (ηΔ 60/2010, πξβι. ΔηΔ 3182/2008 επηακ. 

θαη απφθαζε ΓΔΚ ηεο 2.12.1997, ζηελ ππφζεζε C-188/95, Fantask, πιι. 1997 

ζει. Η-6783, ζθέςε 30). Σν κέξνο απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη δηαθξηηά θαη λα 

αηηηνινγείηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ν δήκνο. 

Βάζε απηψλ γηα ην έηνο 2016 πξνβιέπεηαη φηη ν Γήκνο ζα δαπαλήζεη ηα θάησζη 

πνζά γηα ηηο ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ αλαιπηηθά: 
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1. Δαπάνεσ προςωπικοφ ζτουσ 2016. 

Σν πνζφ ηεο κηζζνδνζίαο ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 

πεξηιακβάλεη ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα 

κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ. 

Αναλυτικά : 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΙΘΟΔΟΙΑ ΕΣΟΤ 2016 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ/ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

ΕΙΔΟ ΔΑΠΑΝΗ 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ 

30/6/2015 

ΕΚΣΙΜΗΗ 

31/12/2015 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 

ΕΣΟ 2016 

ΜΟΝΙΜΟΙ ΤΠΗΡ. ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ για 
54 άτομα  

   

1. Σακτικζσ Αποδοχζσ 

τισ τακτικζσ αποδοχζσ περιλαμβάνο- 

νται νυκτερινά - εξαιρζςιμα προσ 

ςυμπλήρωςη και απογευματινή 

υπερωριακή απαςχόληςη 

662.514,38 1.213.000,00 1.185.000,00 

2. εργοδοτικζσ ειςφορζσ 

ΣΤΔΚΤ – ΣΕΑΔΤ – ΣΜΕΔΕ 
107.243,38 190.000,00 192.500,00 

3. Λοιπά (Μζςα προςταςίασ, 

προληπτική ιατρική, γάλα) 
0,00 50.000,00 75.000,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΟΝΙΜΩΝ 
ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ  

769.757,76 1.453.000,00 1.452.500,00 

ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΤ ΑΟΡΙΣΟΤ ΧΡΟΝΟΤ για 11 
άτομα. 

   

Σακτικζσ Αποδοχζσ ΙΔΑΧ 

Επίςησ τακτικζσ αποδοχζσ 

περιλαμβάνονται νυχτερινά – 

εξαιρζςιμα επίςησ ςυμπλήρωςη. 

79.381,34 185.000,00 251.000,00 

Περιλαμβάνονται επίςησ εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ ΙΚΑ –ΣΑΤΣΕΚΩ ΤΓΕΙΑ 
ΠΡΟΝΟΙΑ. 

22.040,11 53.500,00 70.500,00 

ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ι.Δ.Α.Χ 

101.421,45 238.500,00 321.500,00 

ΙΔ. ΔΙΚΑΙΟΤ ΟΡΙΜΕΝΟΤ ΧΡΟΝΟΤ  (40 
άτομα) 

   

Σακτικζσ Αποδοχζσ ΙΔΟΧ 
Επίςησ τακτικζσ αποδοχζσ 
περιλαμβάνονται νυκτερινά – 
εξαιρζςιμα επίςησ ςυμπλήρωςη  

198.638,98 348.500,00 515.000,00 

Περιλαμβάνονται επίςησ εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ ΙΚΑ 

53.301,62 100.600,00 149.500,00 
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ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ 
Ι.Δ.Ο.Χ. 

251.940,60 449.100,00 664.500,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ / 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

1.123.119,81 2.140.600,00 2.438.500,00 

 

2. Γαπάλε θσηηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ θ.ι.π. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ. 

Απφ ηελ εθθαζάξηζε πνπ απνζηέιιεη ε ΓΔΖ θάζε κήλα, πξνθχπηεη φηη γηα ην έηνο 

2015 θαη κε βάζεη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία κέρξη ηελ 30/9/2015, ε δαπάλε 

θσηηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ θ.ι.π. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλήιζε ζην πνζφ 

421.184,72 €. 

Τπνινγηδφκελν ην πνζφ, γηα ην έηνο 2015 φηη ζα αλέιζεη ζηα 590.000,00 €. 

3. Δηζθνξά ζηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.). 

O N. 3852/2010 ΦΔΚ 87/4/7-6-10 (Καιιηθξάηεο) ζην Άξζξν 94 πεξί πξφζζεησλ 

αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ παξ. 1 πεξ. 25 πξνζζέηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηα εμήο: «Ζ 

δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο, 

κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο, 

ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη 

αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο 

(Υ.Α.Γ.Α.). Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ, 

πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 186 

παξ. Σ΄ αξηζκ. 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ». 

Πεξαηηέξσ ν Ν 4042/12 ΦΔΚ 24/Α/13-2-12 ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζην Διιεληθφ 

Γίθαην ηελ Δπξσπατθή νδεγία Δ.Δ. 98/2008, αιιάδεη πιήξσο ηε λνκηθή βάζε 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη πξνβιέπεη: 

 ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηνλ αξρηθφ παξαγσγφ ή θάηνρν 

(άξζξα 24, 25, 26) δειαδή ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο Γήκνπο. 

 ηελ δηαρείξηζε (ζην άξζξν 29) κε βάζε ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά :  

α) Πξφιεςε 

β) επαλαρξεζηκνπνίεζε 

γ) Αλαθχθισζε 

δ) Άιινπ είδνπο αλάθηεζε 

ε) Σειηθή δηάζεζε 

 Σελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ (Άξζξν 32) 
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Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο Γήκνπο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζηελ νπζία επηβάιινληαη κε ην 

άξζξν 43. 

Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 43, νη νξγαληζκνί ή νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζε Υψξν 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣ) απφβιεηα, ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί εξγαζίεο 

επεμεξγαζίαο  επηβαξχλνληαη, απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2014, κε εηδηθφ ηέινο ηαθήο αλά 

ηφλν απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη. Σν εηδηθφ ηέινο ηαθήο νξίδεηαη, γηα ην 2014, ζε 35 € 

/ ηφλν δηαηηζέκελσλ απνβιήησλ θαη απμάλεηαη εηεζίσο 5 € / ηφλν έσο ηνπ πνζνχ 

ησλ 60 / ηφλν. 

χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεχρνο 

Α’), Ζ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

παξαπάλσ εδάθην έρεη  αλαζηαιεί κέρξη ηελ 31/12/2015. Γεδνκέλνπ απηνχ απφ 

1/1/2016 ν Γήκνο ζα επηβαξχλεηαη κε ηέινο ηαθήο αλά ηφλν απνξξηκκάησλ χςνπο 

35 €. 

Σα απνξξίκκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ ελαπνηέζεθαλ γηα ην 2014 ζηνλ ΥΤΣΑ, αλήιζαλ  

ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/15 απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ 

Αηηηθήο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 11/15 απφθαζε ηνπ ζηνπο 24.263 ηφλνπο. 

Τπνινγίδεηαη φηη ηνλάδ ζα έρεη απνκνησζεί γηα ην 2016 απφ 3000 – 4000 ηφλνπο. 

Γεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο πξνζσξηλήο ηηκήο πνπ έρεη 

θαζνξηζηεί κε ηελ 10/2015 (ΑΓΑ:Χ0ΔΔΟΡ05-3ΦΡ) απφθαζε ηνπ ΔΓΝΑ ζηα 45 € 

[πεξηιακβάλεη εηζθνξά (22,86 €0 θαη αληηζηαζκηζηηθά νθέιε (22,14 €)] θαη ηνπ 

ηέινπο ηαθήο πνπ δηακνξθψλεηαη γηα ην 2016 ζηα 35 € εγγξάθεηαη εηζθνξά πνπ ζα 

αλέξρεηαη ζην πνζφ 1.240.000,00 €. 

Θεσξνχκε φηη ην ηνλάδ ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ δελ ζα παξνπζηάζεη αχμεζε 

ην 2015 ζε ζρέζε κε ην 2014. 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 43 ηνπ Ν 4042/12 

ΦΔΚ 24/Α/13-2-12, ζα αληηκεησπηζηεί κε αλακφξθσζε ηεο εηήζηαο εγγξαθήο ζην 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016.    

4. Πξνκήζεηα ΓΔΖ - Δπηβαξχλζεηο. 

Γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ, ε ΓΔΖ θαζψο θαη νη ινηπνί πάξνρνη, παξαθξαηνχλ ην 

2% κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Γηα ην έηνο 2015 θαη κε βάζεη ηα απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία κέρξη ηελ 31/8/2014 ην πνζφ απηφ αλήιζε ζηα 115.520,80 € θαη εθηηκάηαη 

φηη ζα αλέιζεη ζε 207.000,00 € (ππνινγηδφκελν ζην πνζφ εζφδσλ κε ηνπο ηζρχνληεο 

ζπληειεζηέο). Γηα ην 2015 πξνβιέπεηαη πνζφ 210.000,00 €. 
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Δπίζεο, επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ έηνπο 2014 (17.733.852,27 €), πνζνζηφ 3% 

απνδίδεηαη ζην ΣΔΑΓΤ / ΣΠΓΤ. πλεπψο ε εηζθνξά πξνο ην ΣΔΑΓΤ / ΣΠΓΤ γηα ην 

έηνο 2016 είλαη 533.000,00 €. ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο αλαινγεί πνζφ 

181.000,00 € (πνζνζηφ εζφδσλ απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνχ / 

ηαθηηθά έζνδα 33,90%). 

5. πληεξήζεηο – επηζθεπέο. 

Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2015, πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2015 έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί δαπάλεο χςνπο 16.940,26 €, ελψ εθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 

έηνπο ζα έρνπλ ηηκνινγεζεί δαπάλεο χςνπο 82.000,00 νη νπνίεο ζα αθνξνχλ 

ζπληήξεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζαξψζξσλ, ππεξθαηαζθεπψλ, ειαζηηθψλ θ.ι.π. 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ην πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ην 

έηνο 2016 αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 200.600,00 €. 

 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2016  125.000,00 

 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 2015 (ζπλερ.) 23.800,00 

 Αληηθαηαζηάζεηο – επηζθεπέο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ ιφγσ απξφβιεπησλ δεκηψλ    24.600,00 

 Αληηθαηαζηάζεηο - επηζθεπέο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 

ηνπ Γήκνπ ιφγσ απξφβιεπησλ δεκηψλ (ζπλερ.) 14.600,00 

 Πιχζηκν νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 5.000,00 

 Δξγαζίεο επηζθεπήο θαη απνθαηάζηαζεο αχιεηνπ ρψξνπ 

ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ 5.000,00 

 πληήξεζε αλαγφκσζε θαη πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ 2.600,00 

6. Καχζηκα. 

Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2015 πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2015 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο χςνπο 176.031,12 € γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ. Ζ 

εθηίκεζε γηα ην θφζηνο ησλ παξαπάλσ πξνκεζεηψλ κέρξη 31/12/2015 αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ 233.000,00 €. 

Ζ πξφβιεςε γηα ην 2016 είλαη 308.700,00 € θαη πεξηιακβάλεη : 

 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ, βελδίλεο θαη ιηπαληηθψλ νρεκάησλ  200.000,00 

 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ, βελδίλεο θαη ιηπαληηθψλ νρεκάησλ 

(ζπλερ.) 75.000,00 

 Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ, βελδίλεο θαη ιηπαληηθψλ νρεκάησλ 

2015 (ζπλερ.)  3.000,00 
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 Πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ γηα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα 

ηνπ Γήκνπ  30.000,00 

 

7. Καηαλαισηηθά αγαζά –ινηπέο πξνκήζεηεο. 

Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2015 πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2015 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο χςνπο 16.118,94 € γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ 

κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ 

πιηθψλ. Ζ εθηίκεζε γηα ην θφζηνο απηψλ κέρξη 31/12/2015 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

152.000,00 €. 

Ζ πξφβιεςε γηα ην 2016 είλαη 445.800,00 € θαη πεξηιακβάλεη : 

 Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ 15.000,00 

 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ ειεθηξνιφγσλ 2016  1.500,00 

 Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηεπξηζκάησλ θαη ηελ 

ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ κπαξψλ 5.000,00 

 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάδσλ   15.000,00 

 Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ ππεξεζία 

θαζαξηφηεηαο 5.000,00 

 Πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ εμνπιηζκνχ 5.000,00 

 Πξνκήζεηα θιεηδηψλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ 3.000,00 

 Πξνκήζεηα πηλαθίδσλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ 2.000,00 

 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ 2016 73.800,00 

 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη 

αλαισζίκσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ θαη 

κεραλεκάησλ. 100.000,00 

 Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ θαη πιηθψλ βνπιθαληζκνχ 130.000,00 

 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ νρεκάησλ 

θαη κεραλεκάησλ ηνπ Γήκνπ ιφγσ απξφβιεπησλ δεκηψλ. 15.000,00 

 Πξνκήζεηα δηαθφξσλ αληαιιαθηηθψλ, εξγαιείσλ θαη 

αλαιψζηκσλ πιηθψλ. 15.000,00 

 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 7.000,00 

 Πξνκήζεηα δηρηχνπ δηαπεξαηνχ θαη πιηθψλ πεξίθξαμεο 1.100,00  
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8. Γαπάλε αζθαιίζηξσλ, ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δηνδίσλ 

νρεκάησλ 

Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηφηεηαο σο 30-9-

2015, αλήιζε ζην χςνο ησλ 84.367,60 €. Μέρξη 31/12/2015 ε αλσηέξσ δαπάλε ζα 

αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 103.700,00 € 

Γηα ην έηνο 2016 πξνβιέπεηαη πνζφ 120.000,00 €, ην νπνίν αθνξά :  

 Αζθάιηζηξα νρεκάησλ 2016  75.000,00 

 Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ 12.000,00 

 Σερληθφο έιεγρνο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ 

θαηαιιειφηεηαο νρεκάησλ 8.000,00 

 Σέιε δηνδίσλ Αηηηθήο νδνχ 40.000,00 

9. Λνηπέο δαπάλεο. 

ηηο ινηπέο δαπάλεο, ζπκπεξηιακβάλεηαη, ην κίζζσκα αθηλήηνπ γηα ηε ζηάζκεπζε 

νρεκάησλ ην Γήκνπ ην νπνίν αλέξρεηαη κεληαίσο 1.174,55 €, ζχκθσλα κε ηελ 

45/2013 ΑΓ θαη κεηαθνξέο νρεκάησλ. Γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, έρεη δαπαλεζεί 

κέρξη 30/9/2015 ην πνζφ ησλ 15.675,05 €. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2015 ε 

αλσηέξσ δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 47.500,00 €.  

Γηα ην 2016, πξνβιέπνληαη ε παξαθάησ δαπάλεο : 

 ην κίζζσκα αθηλήηνπ γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ην Γήκνπ ην 

νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά γηα ην 2015 ζε 14.094,60  

 Σερληθφο χκβνπινο γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 

Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 15.500,00 

 Σερληθφο χκβνπινο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ 

ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ 24.600,00 

 Μεηαθνξέο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ  8.000,00 

 Σερληθφο έιεγρνο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο 

νρεκάησλ 8.000,00 

 Δξγαζίεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

θαζαξηφηεηαο, αλαθχθισζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ 15.000,00 

 Οδνηπνξηθά έμνδα ηερληθψλ ππαιιήισλ 5.000,00 

 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ππαιιήισλ γηα κεηαθίλεζε 

εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ 5.000,00 
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 Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη εηήζηαο 

ζχλδεζεο κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ 1.000,00 

 Απεληνκψζεηο – απνιπκάλζεηο – κπνθηνλίεο ηνπ 

ακαμνζηαζίνπ 3.000,00 

πλνιηθά πξνβιέπνληαη γηα ην 2016 δαπάλεο χςνπο 99.194,60 €. 

10.Δπελδχζεηο- Έξγα. 

Γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ην έηνο 2016 πξνβιέπνληαη δαπάλεο χςνπο 

2.007.152,87 €, πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα θάδσλ, πξνκήζεηα απηνθηλήησλ 

απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ, θ.ι.π. σο εμήο: 

 Πξνκήζεηα  δχν (2) αλνηθηψλ εκηθνξηεγψλ 4Υ4 ηχπνπ 

PICK UP 60.000,00 

 Πξνκήζεηα δχν (2) απνξξηκκαηνθφξσλ θαη δχν (2) ζαξψζξσλ 

6 625.152,87 

 Πξνκήζεηα νηθνινγηθψλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο 

δηαβαζκηδνκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε  θάδνπο θνηλήο 

ρξήζεο  220.000,00 

 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξξηκκάησλ κεραληθήο απνθνκηδήο 50.000,00 

 Γαπάλεο ΓΔΖ γηα επέθηαζε δηθηχνπ νδηθνχ θσηηζκνχ 2016 25.000,00 

 Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ακαμνζηάζηνπ ηνπ 

Γήκνπ 1.000.000,00 

 Πξνκήζεηα επίπισλ, γξαθείσλ θαη ζθεπψλ 5.000,00 

 Πξνκήζεηα θαιαζηψλ κηθξναπνξξηκκάησλ 15.000,00 

 Πξνκήζεηα ληέμηνλ  5.000,00 

 Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθήο κεραλήο 500,00 

10. Γηνηθεηηθέο δαπάλεο. 

Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο φιεο ππεξεζίαο, δελ πξνβιέπεηαη επηβάξπλζε γηα δηνηθεηηθέο 

δαπάλεο. 

Αλαθεθαιαησηηθά, ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ γηα ην 

έηνο 2016 έρεη σο εμήο: 

ΠΡΟΫΠ/ΜΟ ΓΑΠΑΝΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΔΣΟΤ 2016 
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πγθξηηηθά θαη κε βάζε απνινγηζηηθά ζηνηρεία απφ ην 2009 – 2014, ηελ εθηίκεζε ηνπ 

χςνπο ησλ δαπαλψλ γηα ην 2015, θαζψο θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016, ε 

πνξεία ησλ ζπλνιηθψλ εμφδσλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, αλά έηνο 

(δηάγξακκα 1), θαζψο θαη απηψλ αλά θαηεγνξία δαπάλεο εηεζίσο (δηάγξακκα 2), 

παξνπζηάδνπλ ηελ παξαθάησ εηθφλα.   

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ
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ΕΠΕΝΔΤΕΙ 
/ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

ΠΑΓΙΩΝ

2009 4.969.158 674.063 1.118.321 233.559 173.389 239.550 93.345 55.075 20.682 82.684

2010 4.032.549 374.838 1.026.792 212.853 86.351 329.456 91.335 87.926 247.196 175.606

2011 3.749.683 427.042 898.296 211.373 34.799 329.124 210.102 151.825 211.129 0

2012 2.595.861 480.046 1.115.783 221.819 81.888 474.335 64.473 209.179 48.032 0

2013 2.246.442 635.906 1.222.000 345.079 49.035 328.456 56.506 141.582 203.528 58.113

2014 2.257.761 573.876 1.076.726 369.596 127.104 395.111 17.567 111.758 179.539 516.328

2015 2.127.900 542.400 1.232.100 434.500 17.000 233.000 70.000 103.700 25.280 209.100

Π/Τ 2016 2.438.000 590.000 1.260.000 391.000 200.600 308.700 445.800 127.000 99.195 2.007.153
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Ζ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο 

ηνπ ηέινπο ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε εζφδσλ θαηά 

βάζε αλάινγσλ πξνο ηα αληίζηνηρα έμνδα. Γελ είλαη απαξαίηεην σζηφζν, γηα 

ηε λνκηκφηεηα ηεο απφθαζεο, λα ηζνζθειίδνληαη απφιπηα ηα έζνδα κε ηα 

έμνδα, αιιά αξθεί λα ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηα θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή 

ζρέζε, ε νπνία αλαγθαζηηθά ππφθεηηαη θαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ 

επαιήζεπζε ή κε ησλ πξνβιέςεσλ (ηΔ 981/92 ΓηΓηθ 1993 ζει. 1082, ηΔ 

2623/85 ΝνΒ 1988 ζει. 197). 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηεο επηβνιήο ησλ 

ζπληειεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ην 2016 σο εμήο: 

 Πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ζπληειεζηή πνπ αθνξά ζε κε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζηα 1,30 € ην η.κ. 

 Πξνηείλεηαη 3% κείσζε ζηνπο ππφινηπνπο ζπληειεζηέο νη νπνίνη 

ηειηθά δηακνξθψλνληαη ζηα παξαθάησ επίπεδα : 

ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ: 

Α) Οηθίεο ζε  1,15 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Β)Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε  2,58 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 500 ηκ) ζε  2,85 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (πάλσ απφ 501 ηκ) ζε 2,95 € ην η.κ. 

εηεζίσο. 

Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε 4,56€ ην η.κ. εηεζίσο. 

Σ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο δηθαηνινγεί 

ζπρλφηεξε δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα, Super Market, 

κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 ηκ θαη ηξάπεδεο) ζε 5,77 € ην η.κ. 

εηεζίσο. 

εκεηψλεηαη φηη ν αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, ε δηαθνξά ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα 

νξηζζεί κεγαιχηεξνο ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ θαηψηαηνπ (αξζ. 7 παξ. 4 Ν 

2307/95).  

 

ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ: 

Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε  1,50 € ην η.κ. 

Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε  0,45 € ην η.κ. 
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Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιών και 
Επαγγελματικών Χώρων 2016 

ΠΟΟΝ 

Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιακήσ Χρήςησ  
3.406.353 τ.μ. χ 1,15 € / ανά τ.μ.  

3.917.306,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 0 -60 τμ 
35.053 τ.μ. χ 2,58 €/ανά τ.μ . 

90.437,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 61 -500 τμ 
163.751 τ.μ. χ 2,85 €/ανά τ.μ . 

466.690,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 501 -1000 τμ 
120.987 τ.μ. χ 2,95 €/ανά τ.μ 

356.912,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  
46.141 τ.μ. χ 4,56 €/ανά τ.μ . 

210.403,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επιχειρήςεισ πάςησ 
φφςεωσ που δραςτηριότητά τουσ δικαιολογεί 
ςυχνότερη διζλευςη απορριμματοφόρων 
(Πολυκαταςτήματα, Super Market, μεγάλεσ 
εκθζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 
69.610 τ.μ. χ 5,77 €/ανά τ.μ . 

401.650,00 € 

Μη ςτεγαςμζνουσ χώρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.573 τμ χ 1,50 €/ανά το τ.μ. 

9.860,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΗ ΣΜ. 5.453.258,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ & ΟΙΚΟΘΕΝ 
ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

272.000,00 € 

3.ΣΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 5.735.118,00 € 

 

ηελ 374/2014 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ απνθαζίζηεθε ε 

κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαηά 50% ζηνπο ηξίηεθλνπο θαη ζηα άηνκα κε 

αλαπεξία ζχκθσλα κε ηελ θαη ε απαιιαγή πιήξσο απφ ηελ επηβνιή ηνπο, 

φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία,  

I.  ησλ άπνξσλ θαη  

II. ησλ πνιχηεθλσλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην νηθνγελεηαθφ 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 36.000,00 €. 

Γηα ην 2016 πξνηείλεηαη ε απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή ηέινπο θαζαξηφηεηαο 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηνπο 

 Μαθξνρξφληα Άλεξγνπο 
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 Άπνξνπο 

 Πνιχηεθλνπο 

 Άηνκα κε αλαπεξία 

 Σξίηεθλνπο 

 Μνλνγνλετθεο Οηθνγέλεηεο 

θαη επηπιένλ ε κείσζε θαηά 50 % ζε λένπο επαγγεικαηίεο κε επαγγεικαηηθή 

έδξα ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο. 

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ αλέξρεηαη ηειηθά ζην πνζφ ησλ 7.867.447,47 €.  

 

ΔΑΠΑΝΕ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 2.438.000,00 

ΦΩΣΙΜΟ ΟΔΩΝ-ΠΛΑΣΕΙΩΝ 590.000,00 

ΕΙΦΟΡΑ ΕΔΝΑ 1.260.000,00 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΗ - ΕΙΦΟΡΑ ΣΕΑΔΤ/ΣΠΔΤ 391.000,00 

ΤΝΣΗΡΗΕΙ - ΕΠΙΚΕΤΕ 200.600,00 

ΚΑΤΙΜΑ 308.700,00 

ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ - ΑΝΑΛΩΙΜΑ 445.800,00 

ΑΦΑΛΙΣΡΑ - ΣΕΛΗ ΚΤΚΛ.- ΔΙΟΔΙΑ  127.000,00 

ΛΟΙΠΕ ΔΑΠΑΝΕ - ΜΙΘΩΜΑΣΑ 99.194,60 

ΕΠΕΝΔΤΕΙ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ ΠΑΓΙΩΝ 2.007.152,87 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 7.867.447,47 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 5.735.118,00 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑ -2.132.329,47 

 

Ζ δηαθνξά πνπ ππνινγίδεηαη ζηα -2.132.329,47 €, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην 

πιεφλαζκα πνπ έρεη πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 

2013 ην νπνίν αλήιζε ζηα 1.395.000,00 € (279/2013 ΑΓ), ην πιεφλαζκα 

πνπ πξνθχπηεη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2014 ην νπνίν είλαη 

363.000,00 € θαη ην πιεφλαζκα πνπ εθηηκάηαη φηη γηα ην 2015 φηη ζα είλαη ζηα 

379.000,00 €. Σα πιενλάζκαηα πνπ πξναλαθέξνπκε έρνπλ πξνέιζεη θαηά 

θχξην ιφγν απφ: 

 ηελ «Πξνκήζεηα δχν (2) απνξξηκκαηνθφξσλ θαη δχν (2) ζαξψζξσλ» ηα 

πνζνχ 625.000,00 ηα νπνία έρνπλ εηζπξαρζεί ζε πξνεγνχκελα έηε αιιά 

δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απφθηεζεο,  

 ηεο «Πξνκήζεηαο ελφο (1) ζαξψζξνπ, ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ, κίαο 

(1) πδξνθφξαο, ελφο νρήκαηνο πιπληεξίνπ θάδσλ θαη ηξηψλ (3) αλνηθηψλ 

εκηθνξηεγψλ 4Υ4 ηχπνπ PICK UP πνζνχ 462.000,00 €, επί αξρηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 1.135.000,00 € απφ ηα νπνία δαπαλήζεθαλ ηα 

ΑΔΑ: 7Ν4ΚΩ6Υ-81Θ



25 

 

673.000,00 €. Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε έρεη νινθιεξσζεί ζην ζθέινο πνπ 

αθνξά ηα απνξξηκκαηνθφξα θαη ην ζάξσζξν, ελψ ην ελαπνκείλαλ πνζφ 

ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ ζρεδηαζκνχ ηεο ππεξεζίαο 

Καζαξηφηεηαο θαη ζα αθνξά ζηελ αγνξά έθηαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ Γήκνπ.  

 Σελ δαπάλε γηα «Πξνκήζεηα νηθνινγηθψλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ 

θάζεηεο δηαβαζκηδνκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο 

ρξήζεο» πνζνχ 220.000,00 €. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ επηβνιή 

ηειψλ ζχκθσλα κε ηελ πεξ. δ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10. 

 

Μεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο δηαηππψζεθε πξφηαζε απφ ηνλ Δπηθεθαιή ηεο 

Γεκνηηθήο Παξάηαμεο ‘’Η ΠΟΛΗ ΜΑΣ’’ θ. Β. Ενξκπά γηα κείσζε ηεο δαπάλεο 

πνπ αθνξά ζηελ αγνξά νηθνπέδνπ απφ 1.0000,00€ ζε 700.000€ θαη ε 

δηαθνξά ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη λα πξνζηεζεί ζηελ κείσζε ηειψλ. 

To Γεκνηηθφ πκβνχιην. κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Ενξκπά Β., Σζηακπά Κ., 

Καςνθεθάινπ Δ., θαη Λέθθα Γ., νη νπνίνη ςήθηζαλ ζεηηθά θαη 

πιεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Πεηζαηψδε Δ., Υαηδεαλδξένπ Κ., Παπακηραήι 

., Παπαγεσξγίνπ ., ηδέξε ., Κνληνπνχινπ Μ., Γθφλε Π., 

ηαζνπινπνχινπ Β., Φχιια ., Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μ., Κνληαμή Γ., 

Λνγνζέηε Η., Ατδίλε-Παπαζηδέξε . θαη Βιάρνπ Γ. νη νπνίνη ςήθηζαλ αξλεηηθά 

ησλ θ.θ. Γθηδηψηε Α. θαη Μπαιηφπνπινπ πνπ δήισζαλ «ιεπθφ» ηνπ θ. 

Κξεηηθίδε Κ.  πνπ δήισζε φηη «απέρεη» δελ ελέθξηλε ηελ αλσηέξσ πξφηαζε. 

Ο θ. Ζζαΐαο βξηζθφηαλ εθηφο αίζνπζαο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο. 

 

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ θαηά πιεηνςεθία 347/15 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο 

κεηνςεθνχλησλ ηεο θ. Καςνθεθάινπ Δ. πνπ δήισζε «ιεπθφ» θαη ησλ θ.θ. 

Σζηακπά Κ., Παπαζηαζάθε Α., Ενξκπά Β., Λέθθα Γ., Γθηδηψηε Α.,  

Μπαιηφπνπινπ Η. πνπ ςήθηζαλ αξλεηηθά 

 

     θαηά πιεηνςεθία 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
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1. Αλαπξνζαξκφδεη ηνπο ζπληειεζηέο γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ γηα ην έηνο 2016 (α) κε 3% κείσζε, (β) γηα ηνπο κε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ην ηέινο δηακνξθψλεηαη ζηα 1,50 

€  ην η.κ.  
 

 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 

ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ: 

Α) Οηθίεο ζε  1,15 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Β) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε  2,58 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 500 ηκ) ζε  2,85 € ην η.κ. εηεζίσο. 

Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (πάλσ απφ  501 ηκ) ζε  2,95 € ην η.κ. 

εηεζίσο. 

Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε 4,56€ ην η.κ. εηεζίσο. 

Σ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ ε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε δηέιεπζε 

απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα, Super 

Market, κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 

ηκ θαη ηξάπεδεο) ζε  5,77 € ην η.κ. εηεζίσο. 

 

εκεηψλεηαη φηη αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, ε δηαθνξά ηνπ 

ζπληειεζηή κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα 

νξηζζεί κεγαιχηεξε ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ θαηψηαηνπ (αξζ. 7 παξ. 4 Ν 

2307/95).  

 

ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ: 

Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε  1,50 € ην η.κ. 

Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε  0,45 € ην η.κ. 

 

 

Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιών και 
Επαγγελματικών Χώρων 2016 

ΠΟΟΝ 

Σζλη από απόδοςη τμ. Οικιακήσ Χρήςησ  
3.406.353 τ.μ. χ 1,15 € / ανά τ.μ.  

3.917.306,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 0 -60 τμ 

90.437,00 € 
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35.053 τ.μ. χ 2,58 €/ανά τ.μ . 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 61 -500 τμ 
163.751 τ.μ. χ 2,85 €/ανά τ.μ . 

466.690,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επαγγελματικήσ 
Χρήςησ 501 -1000 τμ 
120.987 τ.μ. χ 2,95 €/ανά τ.μ 

356.912,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Ιδιωτικά ςχολεία, 
ιδιωτικζσ κλινικζσ  
46.141 τ.μ. χ 4,56 €/ανά τ.μ . 

210.403,00 € 

Σζλη από απόδοςη τμ. Επιχειρήςεισ πάςησ 
φφςεωσ που δραςτηριότητά τουσ δικαιολογεί 
ςυχνότερη διζλευςη απορριμματοφόρων 
(Πολυκαταςτήματα, Super Market, μεγάλεσ 
εκθζςεισ, βιοτεχνίεσ άνω των 1000 τμ) 
69.610 τ.μ. χ 5,77 €/ανά τ.μ . 

401.650,00 € 

Μη ςτεγαςμζνουσ χώρουσ (μζχρι 6.000 τμ) 
6.573 τμ χ 1,50 €/ανά το τ.μ. 

9.860,00 € 

ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΔΟΗ ΣΜ. 5.453.258,00 € 

2. ΕΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΤ & ΟΙΚΟΘΕΝ 
ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

272.000,00 € 

3.ΣΕΛΗ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 31.335,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ 5.735.118,00 € 

 

2. Απαιιάζζνληαη πιήξσο γηα ην 2016  απφ ηελ επηβνιή ηνπ  ηέινπο 

θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα νη  : 

 Μαθξνρξφληα Άλεξγνη 

 Άπνξνη 

 Πνιχηεθλνη 

 Άηνκα κε αλαπεξία 

 Σξίηεθλνη 

 Μνλνγνλετθεο Οηθνγέλεηεο 

 

3. Μεηψλεηαη θαηά 50 % ν αληίζηνηρνο ζπληειεζηήο ζε λένπο 

επαγγεικαηίεο κε επαγγεικαηηθή έδξα ζην Γήκν Αγίαο Παξαζθεπήο. 

 

Η παρούζα απόθαζε πήρε ηολ αρηζκό 321/ 2015 

 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                 Σα Μέιε 
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Γεξάζηκνο Βιάρνο 

 
Μπαιηφπνπινο Ησάλλεο, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο. 

   ηδέξεο Ησάλλεο, Πεηζαηψδε Διηζάβεη, 
Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ, Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο, 

Κνληνπνχινπ Μαξία, ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή,  
Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Γθηδηψηεο Αλδξέαο, 

Φχιια ηπιηαλή, Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, 
Παπακηραήι σηήξηνο, Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα., 

Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Κνληαμήο Γεκήηξηνο., 

Λνγνζέηεο Ησάλλεο, Λέθθαο Γηνλχζηνο,  

Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, Γθφλεο Παλαγηψηεο, 

Ζζαΐαο σηήξηνο. 
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