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ΠΔΡΗΛΖΦΖ:
ΠΔΡΗ: Λήςε απφθαζεο πεξί θαζνξηζκνχ Σειώλ
Καζαξηόηεηαο – Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ έηνπο 2020, Γήκνπ
Παιιήλεο.

ήκεξα ζηηο 21 ηνπ κελφο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα ΠΔΜΠΣΖ θαη ψξα 19:00 ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο ζπλήιζε ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηεο ΓΔ ΓΔΡΑΚΑ, χζηεξα απφ ηελ ππ΄αξηζκ.25/1511-2019 πξφζθιεζε-θαη΄ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 93 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν.
3852/2010, Πξφεδξνο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ ΜΔΡΟ.
Παξφληνο θαη ηνπ Γεκάξρνπ Αζαλαζίνπ Ενχηζνπ, δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν φηη θαηά ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο ππήξρε λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν κειψλ ηξηάληα ηξηψλ (33) κειψλ
παξεπξέζεθαλ είθνζη έμη (26) κέιε θαη νλνκαζηηθά νη:
ΠΑΡΟΝΣΔ:
ΜΔΡΟ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ - ΑΒΑΡΚΗΧΣΖ ΦΧΣΗΟ -ΣΔΦΑΝΑΚΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ -ΜΔΡΣΕΑΝΟ
ΓΔΧΡΓΗΟ -ΚΑΡΡΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ -ΜΟΤΡΣΕΗΑΠΖ ΓΔΧΡΓΗΟ -ΜΔΛΗΑ-ΚΟΛΛΗΑ ΒΑΗΛΗΚΖ ΣΑΜΑΣΗΟΤ ΘΔΟΓΧΡΟ -ΜΠΑΞΔΒΑΝΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ -ΕΗΝΔΛΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (ΠΟΠΖ) -ΣΗΣΕΗΚΑΚΖ
ΑΠΑΗΑ -ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΑΓΓΔΛΟ - ΓΖΜΖΣΡΗΑΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ - ΓΗΑΚΑΚΖ ΜΑΡΗΑ - ΚΟΤΚΟΤΒΑΟΤ
ΓΗΟΝΤΗΑ-ΧΣΖΡΟΠΟΤΛΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ.
ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ - ΓΑΚΑΛΑΚΖ-ΠΑΝΟΤΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ - ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ.
ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΖΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ.
ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ - ΚΟΠΣΖ - ΜΗΛΗΑ ΜΑΡΗΑ.
ΠΑΥΑΛΗΓΟΤ ΘΔΟΓΩΡΑ - ΡΗΕΑ ΓΔΧΡΓΗΟ.
ΚΟΤΣΗΚΟΤΡΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ
ΑΠΟΝΣΔ: ΜΑΚΡΖ ΡΑΥΖΛ - ΜΤΡΛΗΑΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ -.ΚΧΝΣΑΝΣΑ ΠΤΡΗΓΧΝ - ΥΡΗΣΟΦΗΛΔΑ
ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ- ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ- ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ.
Παξφληεο θαη :
Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Αλζνχζαο: ΜΑΡΚΟΤΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Γέξαθα: ΑΝΣΧΝΟΠΟΤΛΟ ΛΑΜΠΡΟ.
Ο Πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Παιιήλεο: ΚΟΤΣΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ

Κιεζείο παξίζηαηαη θαη ν ΓΖΜΑΡΥΟ: ΕΟΤΣΟ ΑΘΑΝΑΗΟ.
Καηά ηα πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηα πξνζήιζαλ νη: ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ
ΝΔΚΣΑΡΗΟ- ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ, νη νπνίνη είλαη παξφληεο .
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Δηζεγνχκελνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο ηνπ ζπκβνπιίνπ είπε:
Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ
21 θαη 22 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 (Φ.Δ.Κ. 171/Α/1958) θαη ησλ άξζξσλ 4 θαη 5 ηνπ Ν.
1080/1980 (Φ.Δ.Κ. 246/Α/1980) κε ην άξζξν 25 παξ. 12 ηνπ Ν. 1828/1989 (Φ.Δ.Κ. 2/Α/3-11989) ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο
ζπκπιεξψζεθε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.4623/2019, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο απφ
παγίσο παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ
θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο ηνπ ηέινπο
απηνχ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ην Ν. 429/1976
(Φ.Δ.Κ. 235/Α/1976) θαη ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1080/1980. Ζ σο άλσ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θνηλνπνηείηαη ζηε ΓΔΖ, ν δε ζπληειεζηήο ηζρχεη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ
επνκέλνπ έηνπο.
χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν
185 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηζρχεη, ην εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
επηβάιιεηαη ζε θάζε αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ θαη
πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ ησλ πιαηεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαζψο
θαη θάζε άιιεο, παγίσο παξερφκελεο απφ ηνπο δήκνπο ππεξεζίαο πνπ ζρεηίδεηαη ή είλαη
ζπλαθήο κε απηέο. Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ή δέζκεπζε ησλ πφξσλ πνπ
πξνέξρνληαη απφ ηελ είζπξαμε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
γηα ηελ θάιπςε νπνηνλδήπνηε άιισλ δαπαλψλ θαη ππνρξεψζεσλ.Σν εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ππνινγίδεηαη επί ηεο επηθαλείαο ηνπ εθάζηνηε αθηλήηνπ
(ζηεγαζκέλν ή κε ζηεγαζκέλν ρψξν αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο) θαη
πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ απηήο επί ηνπ ζπληειεζηή ηνπ
εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ν νπνίνο νξίδεηαη, αλά θαηεγνξία ρξήζεσο ησλ αθηλήησλ κε
απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεη αθξηβή, επίθαηξε θαη πιήξε αηηηνινγία
ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο ζην πξνζήθνλ χςνο.
χκθσλα κε ηε παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.25/1975(Α΄74), φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 3345/2005,θαη αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 222 ηνπ λ.4555/2018
θαη ηζρχεη, «Αθίλεηα ζηα νπνία δηαθφπηεηαη ε ειεθηξνδφηεζε, απαιιάζζνληαη απφ ηελ
θαηαβνιή εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ απφ ηελ εκεξνκελία
ππνβνιήο δήισζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ πξνο ηνλ νηθείν δήκν
φηη δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη φηη δελ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ καδί κε ηε ζρεηηθή
βεβαίσζε δηαθνπήο απφ ηελ ΓΔΓΓΖΔ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ηα ηέιε
νθείινληαη αλά θαηεγνξία αθηλήηνπ θαη θαηαβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ απφ
24,9/20-10-1958 β.δ (Α΄171). Δάλ παξά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαπηζησζεί ειεθηξνδφηεζε
ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ ην ηέινο πνπ αλαινγεί απφ ην
ρξφλν απαιιαγήο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν.
Δπίζεο ε παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.25/75 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «Οη ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ
αληαπνδνηηθνχ ηέινπο πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξ.1 δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο
θαη εηδηθνχο ζπληειεζηέο.
Οη γεληθνί ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, ηξείο (3) θαη΄ειάρηζηνλ θαη
δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε θάζε αθηλήηνπ σο εμήο:
α) Πξψηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία.
β) Γεχηεξνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνχο
θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.
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γ) Σξίηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θχζεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Πέξαλ ησλ αλσηέξσ γεληθψλ ζπληειεζηψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη εηδηθνχο
ζπληειεζηέο, σο δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθψλ ζπληειεζηψλ γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο
αθηλήησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ αηηηνινγείηαη εηδηθψο ιφγσ ηεο επηθάλεηαο ηεο ρξήζεο
ηνπο ή ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή άιισλ ηδηαίηεξσλ αληηθεηκεληθψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.
Ο εθάζηνηε αλψηαηνο ζε χςνο γεληθφο ή εηδηθφο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πέξαλ ηνπ
δεθαπιαζίνπ ηνπ γεληθνχ ζπληειεζηή ηεο θαηνηθίαο.
Όπσο πξνβιέπεη εμάιινπ ην άξζξν 5 παξ.1 ηνπ Ν.1080/80, γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο
άιιεο ρξήζεσο (θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραλίεο θιπ), ην εκβαδφλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000)
η.κ θαη κέρξη (6.000) η.κ. κπνξεί λα νξηζζεί κεησκέλν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ πξάγκαηη παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Γηα ην πέξα ησλ
6.000 η.κ. εκβαδφλ, ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κεγαιχηεξνο ηνπ 60 % απηνχ πνπ έρεη
νξηζζεί γηα ρψξνπο κέρξη 1.000 η.κ. Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη γηα
ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε εκβαδφλ κέρξη 6.000 η.κ. Γηα κεγαιχηεξν εκβαδφλ δελ κπνξεί
λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιχηεξνο ηνπ 30 % απηνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα 1.000 πξψηα η.κ.
κε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ.
Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα θαιχπηεη
ππνρξεσηηθά ηηο ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, δειαδή ηηο
απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ κέζσλ απνθνκηδήο ησλ
απνξξηκκάησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δηεμαγσγή, ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ ελ
γέλεη βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Ο κε πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηέινπο ζην πξνζήθνλ χςνο, έηζη
ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ζπληζηά βαξεία παξάβαζε θαζήθνληνο θαη επηζχξεη
θαηά ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 141 θαη 142 ηνπ
Γ.Κ.Κ. (άξζξν 17 Ν. 1080/80).
Δίλαη επλφεην βέβαηα φηη επεηδή ην ηέινο είλαη αληαπνδνηηθφ, ηα έζνδα πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο
δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαη κφλνλ απηέο. Ζ δηάζεζε
αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ απαγνξεχεηαη (άξζξν 86 Β.Γ. 24/920/10/1958).
1. ηελ απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ Σειψλ Καζαξηφηεηαο θαη
Ζιεθηξνθσηηζκνχ πεξηιακβάλνληαη ηα πξνβιεπφκελα ΔΟΓΑ θαη ΓΑΠΑΝΔ πνπ αθνξνχλ
ζηελ ρξήζε γηα ηελ νπνία θαζνξίδνληαη ηα ηέιε.
2. Σα ηέιε ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο απνιχησο αλαγθαίεο δαπάλεο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη
ηηο νηθνλνκίεο θιίκαθαο θαη δελ επηβαξχλζεθαλ κε ην ηκήκα ησλ γεληθψλ εμφδσλ ηνπ ΟΣΑ πνπ
νθείινληαη ζηελ παξνρή ησλ ελ ιφγσ ππεξεζηψλ θαη ζηελ είζπξαμε ηνπ ηέινπο.
Τπνινγίδεηαη όηη ην ηέινο ειεθηξνθσηηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη αλέξρεηαη ζε 1.623.600,00 €,
πνζνζηό 16,81% (ζηξνγγπινπνίεζε) επί ηνπ ζπλνιηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνύ γηα λα θαιπθζεί ε ζρεηηθή δαπάλε.

A.ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ ΓΑΠΑΝΧΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΟΤ ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΔΣΟΤ 2020
Οη δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2020 ππνινγίδεηαη
φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 9.658.992,61 € φπσο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
20

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

Κ.Α.
6011.0004

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
Σαθηηθέο απνδνρέο κνλίκσλ ππαιιήισλ
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη
λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο κνλίκσλ
ππαιιήισλ

6012.0000

3

ΠΟΟ
1.483.273,20
157.335,48

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

20

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

Κ.Α.
6021.0001

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
Σαθηηθέο απνδνρέο ππαιιήισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη
λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ππαιιήισλ
ανξίζηνπ ρξφλνπ
Σαθηηθέο απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ
ρξφλνπ
Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη
λπρηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο ππαιιήισλ
νξηζκέλνπ ρξφλνπ
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ (ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

6022.0000
6041.0004
6042.0000
6051.0003

ΠΟΟ
214.915,08
33.648,80
335.560,00
25.158,60
65.755,83

6051.0004

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΑΓΚΤ - ΣΔΑΓΤ (ΔΣΔΑΔΠ) πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

41.676,17

6051.0006

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΜΔΓΔ (ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

8.405,11

6051.0008

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΜΔΓΔ επηθνπξηθφ (Δ.Σ.Δ.Α.Δ.Π.)
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

6051.0009

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ θχξηαο ζχληαμεο (Δ.Κ.Φ.Α.)
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

141.964,39

6051.0010

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ-ΣΔΑΜ (ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε
Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

102.598,64

6051.0014

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Γεκνζίνπ
(ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε ρξήκα

600,31

6051.0015

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ ΣΔΑΓΤ (ΔΣΔΑΔΠ) Γεκνζίνπ
πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ

453,01

6051.0016

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππέξ Τγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Γεκνζίνπ
(ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ ζε είδνο

6052.0001

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ-ΣΔΑΜ (ΔΦΚΑ) πξνζσπηθνχ κε
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ

61.744,63

6054.0004

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ -ΣΔΑΜ (ΔΦΚΑ) έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ
κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ρξφλνπ

96.478,76

6056.0002
6061.0004
6063.0007
6063.0008
6142.0009

Δηήζηα εξγνδνηηθή εηζθνξά Γήκνπ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ππεξ
ΣΠΓΤ-ΣΑΓΚΤ
Παξνρή θξέζθνπ γάιαθηνο ζηνπο δηθαηνχρνπο ππαιιήινπο ηνπ
Γήκνπ
Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ (2019)
Παξνρή κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο εξγαδνκέλσλ (2020)
Ακνηβή ΓΔΓΓΖΔ γηα παξνρέο ειεθηξνδφηεζεο, ζπλδέζεηο,
επεθηάζεηο, κεηαθνξέο θαισδίσλ, θιπ Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ

786,31

36,13

56.119,34
53.839,69
49.276,22
75.000,00
1.000,00

6142.0016

Δξγαζίεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θακπίλαο νρεκάησλ

5.000,00

6142.0019

Ακνηβή γηα επηκφξθσζε εξγαδνκέλσλ νδεγψλ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
απφθηεζε ΠΔΗ (ζχκθσλα κε ην Π.Γ.74/2008)

2.000,00

6142.0026

Ακνηβή Ηαηξηθψλ Δμεηάζεσλ Δξγαδνκέλσλ (ζχκθσλα κε ην ΦΔΚ
1503/ Β΄/2006)

19.950,00

6142.0029

Δξγαζίεο γηα έιεγρν θαη πηζηνπνίεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο
γεξαλνθφξσλ

6142.0040

Ακνηβή γηα εξγαζίεο απνκάθξπλζεο θαη δηάζεζεο κπαδψλ (2018)

4

2.000,00
30.000,00

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

20

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

Κ.Α.
6142.0042

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
Ακνηβή γηα ζχλδεζε ιήςεο ζεκάησλ Γξαθείνπ θίλεζεο (2019)

6142.0045

Δξγαζίεο εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ (2019)

6142.0049

Ακνηβή γηα πινπνίεζε πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο "πξάζηλσλ"
ζρνιείσλ κέζσ "έμππλσλ" ζπζηεκάησλ ελεκέξσζεο θαη
επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ ζηνλ Γήκν Παιιήλεο
Ακνηβή πξαγκαηνγλψκνλα γηα ηηο βιάβεο νρεκάησλ

6142.0050

Ακνηβή γηα εξγαζίεο απνκάθξπλζεο θαη δηάζεζεο κπαδψλ (2020)

6151.0004

Γηθαηψκαηα παξφρσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ θιπ) απφ ηελ
είζπξαμε ηειψλ θαζαξηφηεηαο

6142.0047

ΠΟΟ
1.774,36
12.200,00
23.560,00
12.200,00
35.000,00
239.543,04

6233.0001

Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
Μίζζσζε νδνζηξσηήξα

6233.0002

Μίζζσζε θνξησηή ζθαπηηθνχ κεραλήκαηνο JCB θαζαξηφηεηαο

10.000,00

6233.0003
6234.0002
6236.0002
6253.0002
6262.0002

Μίζζσζε γηα ηελ ξπκνχιθεζε βαξέσλ νρεκάησλ πξνο απφζπξζε
Μηζζψκαηα γεξαλψλ , κεηαθνξηθψλ κέζσλ, θιπ
Μίζζσζε απφ δνξπθνξηθή ιήςε ζήκαηνο ηειεκαηηθήο νρεκάησλ
Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ
πληήξεζε θαη επηζθεπή ρψξνπ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ
Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γ.Δ. Αλζνχζαο (2020)
πληήξεζε θαη επηζθεπή απηφκαηεο γθαξαδφπνξηαο ακαμνζηαζίνπ
Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γ.Δ Παιιήλεο (2019)

2.000,00
1.000,00
5.000,00
25.297,00
7.000,00

6211

6262.0004
6262.0006
6262.0031

1.260.000,00
1.000,00

1.000,00
1.000,00
23.800,00

6262.0033

πληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γ.Δ. Γέξαθα
(2019)

20.000,00

6262.0034

Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γ.Δ. Αλζνχζαο (2019)

14.000,00

6262.0035

Τπεξεζίεο επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθψλ
Κνηλνρξήζησλ Υψξσλ Γ.Δ. Γέξαθα (2019)

23.800,00

6262.0036

πληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γ.Δ.
Αλζνχζαο (2019)

24.800,00

6262.0037

πληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γ.Δ.
Παιιήλεο (2019)

23.400,00

6263.0010

πληήξεζε θαη επηζθεπή βιαβψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ Γ.Δ.
Παιιήλεο (2020)
πληήξεζε & έιεγρνο ηαρνγξάθσλ

6263.0041

Δπηζθεπή ζπξφκελνπ κνπζακά ζηα αλαηξεπφκελα θνξηεγά

6263.0043
6263.0044

Δξγαζίεο επζπγξάκκηζεο απηνθηλήησλ
πληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2018)
Δξγαζίεο θαλνπνηταο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ ( 2018)
πληήξεζε αλπςσηηθψλ ( 2018)
Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2018)
Δπηζθεπή νρεκάησλ
πληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2018)

6262.0038

6263.0045
6263.0046
6263.0047
6263.0050
6263.0058

5

1.000,00
5.000,00
2.000,00
2.000,00
44.659,95
125,54
3.000,00
2.500,00
200.000,00
2.500,00

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

20
Κ.Α.

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΟ

6263.0059

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2018)

6263.0061

πληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2019)

6263.0062

Δξγαζίεο θαλνπνηταο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ ( 2019)

8.300,00

6263.0063

πληήξεζε αλπςσηηθψλ ( 2019)

9.800,00

6263.0064

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2019)

6.800,00

6263.0065

πληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2019)

8.800,00

6263.0066

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2019)

50.000,00

6263.0067

πληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2019)

4.900,00

6263.0068

πληήξεζε απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ απηνθηλήησλ (2020)

1.000,00

6263.0069

Δξγαζίεο θαλνπνηταο - βαθέο απνξξηκκαηνθφξσλ θαη θνξηεγψλ
απηνθηλήησλ ( 2020)

200,00

6263.0070

πληήξεζε αλπςσηηθψλ ( 2020)

200,00

6263.0071

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ απηνθηλήησλ (2020)

200,00

6263.0072

πληήξεζε κηθξψλ απηνθηλήησλ (2020)

200,00

6263.0073

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ απηνθηλήησλ (2020)

1.000,00

6263.0074

πληήξεζε ηξηθχθισλ - κνηνπνδειάησλ (2020)

100,00

6263.0075

Δπηζθεπή θαδνπιπληεξίνπ

6264.0001

πληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2018)

5.050,28

6264.0035

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018)

2.899,56

6264.0036

πληήξεζε ζαξψζξσλ (2018)

9.168,49

6264.0037

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2018)

2.500,00

6264.0039

πληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2019)

6264.0040

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2019)

6264.0041

πληήξεζε ζαξψζξσλ (2019)

22.829,19
184.000,00

20.000,00

23.000,00
6.800,00
39.000,00

6

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

20
Κ.Α.

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΟ

6264.0042

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2019)

6264.0043

πληήξεζε κεραλεκάησλ έξγνπ (2020)

500,00

6264.0044

Δπηζθεπή ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2020)

200,00

6264.0045

πληήξεζε ζαξψζξσλ (2020)

6264.0046

πληήξεζε ειεθηξνινγηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2020)

6265.0001

Αλαγφκσζε θαη ζπληήξεζε ππξνζβεζηήξσλ

2.000,00

6265.0003

πληήξεζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ απνξξηκκαηνθφξσλ

2.000,00

6265.0005

Πξνκήζεηα θχιισλ αλνμείδσηεο ιακαξίλαο γηα επηζθεπή
κεηαιιηθψλ θάδσλ

10.000,00

6265.0006

πληήξεζε θαη επηζθεπή ηειεθσληθνχ θέληξνπ

1.000,00

6265.0011

Τπεξεζία επηζθεπήο θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ

3.350,00

6265.0013

πληήξεζε κνλάδσλ εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο

3.000,00

6265.0015

Δξγαζίεο ζπληήξεζεο βπζηδφκελσλ θάδσλ

18.000,00

6265.0016

πληήξεζε θαη επηζθεπή ειεθηξνληθνχ θαη κεραλνινγηθνχ
εμνπιηζκνχ γηα ηνλ αλεθνδηαζκφ θαη ηνλ έιεγρν θαπζίκσλ ησλ
νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ

11.500,00

6276.0001

Γαπάλεο εθθέλσζεο βφζξσλ

1.500,00

6321.0001

Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ

6.000,00

6322.0001

Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ

6323.0001

Σέιε θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ έξγσλ

5.000,00

6323.0002

Σέιε θπθινθνξίαο ηξηθχθισλ θνξηεγψλ

1.000,00

6323.0003

Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο

5.000,00

6411.0001

Έμνδα δηνδίσλ

5.000,00

6411.0002

Σέιε νρεκάησλ γηα ηερληθφ έιεγρν (ΚΣΔΟ), έιεγρν θαπζαεξίσλ
(θάξηα θαπζαεξίσλ θ.ιπ..)

5.000,00

6411.0003

Σέιε απνγξαθήο - ηαμηλφκεζεο θαη ρνξήγεζεο αδείαο θαη
πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο κεραλεκάησλ έξγσλ

2.000,00

6411.0005

Σέινο πηζηνπνίεζεο θαιήο ιεηηνπξγείαο γεξαλνθφξσλ

2.000,00

5.800,00

1.000,00

7

200,00

25.000,00

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

ΤΠΖΡΔΗΔ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

20
Κ.Α.
6411.0006
6411.0008

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
Παξάβνια γηα κεηαβίβαζε αδεηψλ απνξξηκκαηνθφξσλ απφ
ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε (laesing)
Σέιε ιεηηνπξγίαο γηα ζηαζκνχο θηλεηήο ππεξεζίαο θαη εηδηθψλ
ξαδηνδηθηχσλ

ΠΟΟ
150,00
1.750,00

6462

Παξάβνια γηα αιιαγή επσλπκίαο αδεηψλ θπθινθνξίαο ζην
Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ
Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ

6612.0001

Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ

196,18

6613.0004

Πξνκήζεηα θσηναληηγξαθηθνχ ραξηηνχ
Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη εθηππψζεσλ
(ΣΟΝΔΡ,κειάληα, θιπ)
Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (Απνιπκαληηθά, ρεκηθά, θ.ι.π.)
Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ
Πξνκήζεηα ζάθθσλ απνξξηκκάησλ
Πξνκήζεηα εηδηθνχ δηαιχκαηνο ADBLUE
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ
( 2017 )

635,92

6411.0010

6613.0007
6633.0000
6634.0001
6635.0001
6641.0003
6641.0006

3.900,00
5.000,00

5.100,28
10.000,00
4.000,00
10.000,00
4.000,00
250.000,00

6662.0001

Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Γέξαθα (2020)

32.000,00

6662.0002

Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Παιιήλεο (2020)

30.000,00

6662.0003

Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Αλζνχζαο
(2020)

12.000,00

6662.0009

Πξνκήζεηα πιηθψλ θαη εγθαηάζηαζε ειεθηξηθνχ δηθηχνπ ζην ρψξν
ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ

6662.0047
6662.0048
6662.0049
6662.0050
6662.0051

Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED Γ.Δ.
Αλζνχζαο (2019)
Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Γέξαθα (2019)
Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Παιιήλεο (2019)
Πξνκήζεηα δηάθνξσλ ειεθηξνινγηθψλ πιηθψλ Γ.Δ. Αλζνχζαο
(2019)
Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED Γ.Δ.
Γέξαθα (2020)

1.000,00
3.000,00
14.000,00
14.000,00
4.000,00
42.400,00

6662.0052

Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED Γ.Δ.
Παιιήλεο (2020)

44.400,00

6662.0053

Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηχπνπ LED Γ.Δ.
Αλζνχζαο (2020)

12.800,00

6671.0015
6671.0016
6671.0017
6672.0013
6672.0015
6672.0016
6681.0003
6682

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ Φνξηεγψλ Απνξξηκκαηνθφξσλ (2019)
Πξνκήζεηα ζπζζσξεπηψλ απηνθηλήησλ (2020)
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ Φνξηεγψλ Απνξξηκκαηνθφξσλ (2020)
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2019)
Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ πιηθψλ ζαξψζξσλ (2020)
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειαζηηθψλ κεραλεκάησλ έξγνπ (2020)
Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ
Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο
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49.100,00
24.800,00
10.000,00
8.500,00
24.800,00
5.000,00
2.200,00
1.000,00
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Κ.Α.
6699.0001
6699.0002
6699.0004

6699.0010

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ
Πξνκήζεηα αληηνιηζζεηηθψλ αιπζίδσλ
Υεηξάκαμεο (Καξφηζηα ρεηξφο)
Πξνκήζεηα καγλεηηθψλ θαξηψλ παξνπζίαο πξνζσπηθνχ
Πξνκήζεηα εμαξηεκάησλ ζπζηήκαηνο ππφγεηαο απνζήθεπζεο
απνξξηκκάησλ (θάδνη)
Πξνκήζεηα θνξεηψλ ππξνζβεζηήξσλ

6699.0011

Πξνκήζεηα αληηςπθηηθνχ κεηαθνξηθψλ κέζσλ

6699.0012
6699.0013
6699.0015
6699.0019

Πξνκήζεηα ηαρνγξάθσλ
Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαζαξηφηεηαο (2020)
Πξνκήζεηα ηειερεηξηζηεξίσλ πφξηαο
Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαζαξηφηεηαο (2019)
Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ , πξνζηαηεπηηθψλ θάδσλ
απνξξηκκάησλ Γήκνπ Παιιήλεο

6699.0009

6699.0021

ΠΟΟ
5.000,00
500,00
1.000,00
6.000,00
2.500,00
1.500,00
4.000,00
1.000,00
500,00
34.500,00
12.000,00

6721.0007

Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ / ΔΓΝΑ (άξζξν 104, Ν.3852/2010) (2019)

317.262,76

6721.0008

Δηζθνξά ππέξ ΦΟΓΑ / ΔΓΝΑ (άξζξν 104, Ν.3852/2010) (2020)

951.788,24

7131.0004
7131.0009

Αγνξά γεπέδνπ γηα θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ηεο Τπεξεζίαο
Καζαξηφηεηαο
Βελδηλνθίλεηεο θνξεηέο κεραλέο
Πξνκήζεηα ιεηνηεκαρηζηή

7132.0002

Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ απνξξηκκαηνθφξσλ

7132.0003

Πξνκήζεηα ηξηαμνληθνχ αλαηξεπφκελνπ (6Υ4) αξπάγε

7132.0004

Πξνκήζεηα θαηλνχξγηαο ππεξθαηαζθεπήο 16 θπβηθψλ
απνξξηκκαηνθφξνπ

1,00

7132.0005

Πξνκήζεηα ηεηξαμνληθνχ αλαηξεπφκελνπ απηνθηλήηνπ

1,00

7112.0001

7132.0007
7132.0012
7132.0013
7132.0014
7132.0015
7132.0016
7132.0017
7132.0018
7132.0029
7132.0031
7132.0034
7132.0035
7132.0036
7132.0037
7132.0038
7132.0039
7133.0001
7133.0004

Πξνκήζεηα θνξηεγνχ αλαηξεπφκελνπ (HOOKLIFT) κε δπλαηφηεηα
δεχμεο
Πξνκήζεηα container απνξξηκκάησλ 22 θπβηθψλ
Πξνκήζεηα αιαηνδηαλνκέα (6 θπβηθψλ επί ηνπ HOOKLIFT)
Πξνκήζεηα ιεπίδαο απνρηνληζκνχ
Πξνκήζεηα ηεζζάξσλ κηθξψλ αλνηρηψλ θνξηεγψλ (ηεηξάηξνρα)
Πξνκήζεηα θνξησηή- εθζθαθέα κε παξειθφκελα
Πξνκήζεηα θνξησηή - εθζθαθέα
Πξνκήζεηα επηθαζήκελεο αλαηξεπφκελεο θαξφηζαο
Πξνκήζεηα θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ κεραλεκάησλ έξγνπ
Πξνκήζεηα αλαηξεπφκελσλ νρεκάησλ 7,5 ηφλσλ
Πξνκήζεηα κηθξνχ αλνηθηνχ αλαηξεπφκελνπ θνξηεγνχ 2 ηφλσλ
Πξνκήζεηα θαδνπιπληεξίνπ
Πξνκήζεηα ελφο ζπξκνχ ηξάθηνξα θαη θαξφηζα press container
Πξνκήζεηα αλνηρηνχ εκηθνξηεγνχ ηχπνπ pick up (4 x4)
Πξνκήζεηα πδξνθφξαο 10 ηφλσλ (4ρ4)
Πξνκήζεηα αλνηρηνχ θνξηεγνχ αλαηξεπφκελνπ 1,5 ηφλσλ
Πξνκήζεηα θάδσλ
Πξνκήζεηα θάδσλ αλαθχθισζεο
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274.060,00
2.000,00
1,00
4.000,00
230.000,00

200.000,00
17.000,00
57.000,00
25.000,00
100.000,00
113.000,00
1,00
1,00
4.000,00
1,00
1,00
1,00
350.000,00
39.000,00
1,00
50.000,00
74.000,00
24.800,00
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Κ.Α.

ΣΗΣΛΟ ΓΑΠΑΝΩΝ

ΠΟΟ

Πξνκήζεηα θσηνηππηθψλ κεραλεκάησλ
Πξνκήζεηα εζσηεξηθψλ πιαζηηθψλ θάδσλ ζπζηήκαηνο ππνγείσλ
θάδσλ

6.000,00

7135.0002

Πξνκήζεηα ζπζθεπψλ ειεθηξνληθψλ ηαρνγξάθσλ

4.000,00

7135.0014

Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθψλ κεραλψλ
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ειεθηξνληθήο κπάξαο ζην ρψξν ηνπ
ακαμνζηαζίνπ
Πξνκήζεηα κνλάδσλ εμνπιηζκνχ αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο
Πξνκήζεηα Δθαξκνγψλ αλαβάζκηζεο ειεθηξνληθψλ ηαρνγξάθσλ
Καηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ ζηαζκνχ κεηαθφξησζεο απνξξηκκάησλ
κηθξήο θιίκαθαο θαη πξάζηλνπ ζεκείνπ
Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ (ΠΟΔ)
Τπεξσξίεο κνλίκσλ ππαιιήισλ ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο

7133.0011
7133.0013

7135.0016
7135.0018
7135.0019
7326.0002
8111.0000
8111.0001
8111.0002
8111.0005
8112.0000
8113.0000
8116.0000
8121.0000

Τπεξσξίεο ππαιιήισλ ανξίζηνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο

4.000,00

200,00
2.000,00
15.000,00
2.000,00
340.000,00
16.007,16
11.672,00
3.416,00

Τπεξσξίεο ππαιιήισλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
πξνεγνχκελεο ρξήζεο
Ακνηβέο αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ (ΠΟΔ)
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ ( ΠΟΔ )
Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ ( ΠΟΔ )
Αγνξέο θηηξίσλ ηερληθψλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ ( ΠΟΔ )

2.452,33
128,83
21.758,80
80.476,00

Γενικό ύνολο Τπηρεζίας Καθαριόηηηας και Ηλεκηροθωηιζμού

9.658.992,61

10

1.196,00

ΑΔΑ: 6ΠΚΞΩΞΚ-ΘΕΛ

Β) ΜΔΗΩΔΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΔ
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4368/2016 άξζξν 13, δηεπξχλεηαη ην άξζξν 202 παξ.3 ηνπ Ν.
3463/2006 θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα αζθήζνπλ θνηλσληθή πνιηηηθή ππέξ
πεξηζζφηεξσλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη λα ρνξεγνχλ κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ
ζπκβνπιίσλ ηνπο, κείσζε ή απαιιαγή απφ δεκνηηθνχο θφξνπο θαη ηέιε ζε εππαζείο νκάδεο,
φπσο είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, άπνξνη, πνιχηεθλνη, ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θαη
νη καθξνρξφληα άλεξγνη, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε
λνκνζεζία. Με ηελ ίδηα απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο
σο άλσ κείσζεο ή απαιιαγήο. Ζ επίπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο
απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. ην εηζνδεκαηηθφ
θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία, ζα πξέπεη λα
ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο
επηδφκαηα αλαπεξίαο (π.ρ πξνλνηαθά, εμσηδξπκαηηθά, θίλεζεο θιπ) ηα νπνία είλαη
αθνξνιφγεηα.
χκθσλα κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011, ηελ Πεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή γηα ηελ
Κνηλσληθή Έληαμε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο (Πεξηθέξεηα Αηηηθήο – Αχγνπζηνο 2015)
θαζψο θαη κε ηα δεκνγξαθηθά δεδνκέλα ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο, εθηηκνχκε φηη νη δηθαηνχρνη
απαιιαγψλ αλά θαηεγνξία έρνπλ σο αθνινχζσο:
 Άηνκα κε αλαπεξίεο – 120
 Άηνκα κε νηθνλνκηθή αδπλακία – 400
 Πνιχηεθλνη θαη ηξίηεθλνη πνπ εμνκνηψλνληαη κε ηνπο πνιχηεθλνπο – 150
 Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο – 500
 Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο – 150
 Μαθξνρξφληα άλεξγνη - 1500
χκθσλα θαη κε ην ηζηνξηθφ αξρείν πνπ ηεξεί ε ππεξεζία καο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη δελ
πξνζέξρνληαη φινη νη ελδηαθεξφκελνη, εθηηκνχκε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ απαιιαγψλ ζα
αλέξζεη ζην πνζφ ησλ 250.000,00 €.
Έρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηηο κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ πνιηηψλ θαη
εηδηθφηεξα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ πξνηείλνπκε ηα εμήο:
α) Μείσζε θαηά πνζνζηό 50% ζηα αλσηέξσ δηακνξθνχκελα ηέιε γηα θαηνηθίεο. Δηδηθφηεξα
γηα:
α1) Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο (φπσο αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ
θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 25.000,00 € πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα
θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο), εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα απφ ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ
22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α2) ΑκεΑ κε πνζνζηό αλαπεξίαο από 67% θαη έσο 80% (κε εηήζην νηθνγελεηαθφ
θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €)
α3) Σξίηεθλεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (νη έρνπζεο ηελ ηδηφηεηα πνιχηεθλεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 θαη ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3631/2008) θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000,00
€).
α4) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
18.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α5) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ
μεπεξλά ηηο 15.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α6) Μαθξνρξόληα άλεξγνπο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά
ηηο 10.000 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β) Πιήξε απαιιαγή ζηα αλσηέξσ δηακνξθνχκελα ηέιε γηα θαηνηθίεο. Δηδηθφηεξα γηα :
β1) ΑκεΑ κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαη εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν
εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €,
β2) Οηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ δύν κέιε ΑκεΑ (κε ηνπιάρηζηνλ 67% πνζνζηφ αλαπεξίαο) θαη κε
εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000,00 €,
β3) Σξίηεθλεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (νη έρνπζεο ηελ ηδηφηεηα πνιχηεθλεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 θαη ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3631/2008) θαη Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε άλσ ησλ ηξηψλ ηέθλσλ ηα νπνία είλαη εμαξηψκελα
κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α')
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013
ηεχρνο Α’) θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €
πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) ην νπνίν είλαη
εμαξηψκελν κέινο.
β4) Οηθνλνκηθά αδύλακνπο φπσο νξίδνληαη ζηε κε (Αξηζ.Α3 (γ) ΓΠ/νηθ.25132, ΦΔΚ 908/4-42016).
β5) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
12.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ.
1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β6) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ
μεπεξλά ηηο 10.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β7) Μαθξνρξόληα άλεξγνπο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά
ηηο 7.000 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
Γ) ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΗ ΜΔΗΩΔΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΔ
 Όιεο νη απαιιαγέο ή κεηψζεηο, ζα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ
επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ – δηθαηνινγεηηθψλ ρσξίο αλαδξνκηθή ηζρχ θαη ζα εθαξκφδνληαη
ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ Παιιήλεο πνπ δηθαηνχληαη, γηα κία κφλν νηθία ήηνη ηελ θχξηα
θαηνηθία (ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βνεζεηηθνί ρψξνη, απνζήθεο, ζέζεηο ζηάζκεπζεο,
θνηλ.ρψξνη θιπ) θαη δελ ηπγράλνπλ εθαξκνγή ζε θαηαζηήκαηα ή επαγγεικαηηθέο ζηέγεο
νπνηαζδήπνηε ρξήζεο.
 ε θάζε πεξίπησζε γηα λα πξνζκεηξεζνχλ ηα ηέθλα πξέπεη λα είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
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 Ζ απαιιαγή ή ε κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ α2, β1θαη β2, αθνξά νηθνγέλεηεο φπνπ ππάξρεη έλα
κέινο ηεο νηθνγέλεηαο ελήιηθαο ή εμαξηψκελν κε αλαπεξία θαη ζηελ ελ ιφγσ απαιιαγή ή
κείσζε ζα ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ρσξίο λα πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο
θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο.
 Ζ απαιιαγή ή ε κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ α6 θαη β7, αθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε αλεξγίαο
ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ φπσο δειψλνληαη ζηελ θνξνινγηθή δήισζε θαη φρη ζηα θηινμελνχκελα
άηνκα.
 Ζ απαιιαγή ή ε κείσζε ησλ πεξηπηψζεσλ α5 θαη β6, αθνξά ζε νηθνγέλεηεο φπνπ ππάξρεη
κφλν έλαο γνλέαο πνπ δεη κε έλα ηνπιάρηζηνλ παηδί εμαξηψκελν απ΄απηφλ.
 Σελ αίηεζε ζα ππνβάιιεη ν ηδηνθηήηεο ή ν κηζζσηήο ηνπ αθηλήηνπ ηνπ νπνίνπ ε νηθνγέλεηα
πιεξνί ηηο σο άλσ πξνυπνζέζεηο.
 Σν ζπλνιηθφ χςνο ησλ θαηαζέζεσλ ηνπ αηφκνπ ή ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο ζε
φια ηα πηζησηηθά ηδξχκαηα ηεο ρψξαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ή/θαη ε ηξέρνπζα αμία κεηνρψλ,
νκνιφγσλ θιπ. λα κελ ππεξβαίλεη γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο ην δηπιάζην ηνπ νξίνπ εηζνδήκαηνο γηα
ηελ ιήςε ησλ παξνρψλ.
 Γελ σθεινχληαη ησλ παξνρψλ άηνκα θαη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο
αεξνζθάθε, ειηθφπηεξα, αλεκφπηεξα, δεμακελέο θνιχκβεζεο θαη ηδησηηθά ζθάθε αλαςπρήο.
 ε πεξηπηψζεηο θηινμελίαο ηνπ αηηνχληνο απφ άιια άηνκα ζπγγεληθά ή κε, ζα ιακβάλνληαη
ππφςε θαη ηα εηζνδήκαηα ησλ θηινμελνχλησλ αηφκσλ.
 Οη σθεινχκελνη ζε πεξίπησζε αιιαγήο δηεχζπλζεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζέιζνπλ ζην
Γήκν γηα λα ην δειψζνπλ. Οη απαιιαγέο ή κεηψζεηο ηζρχνπλ σο έλα ρξφλν ππφ ηνλ φξν φηη
εμαθνινπζνχλ λα πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο βάζεη ησλ νπνίσλ εδφζεζαλ.
Γ) ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΧΝ
Γηα ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο πξνθεηκέλνπ νη δεκφηεο λα ιάβνπλ ηηο ειαθξχλζεηο ησλ δεκνηηθψλ
ηειψλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ ηα θάησζη πξσηφηππα ή λφκηκα επηθπξσκέλα
θσηναληίγξαθα:
Γ1) Γενικά Γικαιολογηηικά:
1. Αίηεζε (δίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία) ηνπ ηδηνθηήηε ή κηζζσηή (θαηνίθνπ- δηθαηνχρνπ) φπνπ ζα
αλαθέξνληαη φια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ ζα πξέπεη λα έρεη ζπλεκκέλα.
2. Τπεχζπλε δήισζε (δίλεηαη απφ ηελ ππεξεζία) ηνπ αηηνχληνο φηη φια ηα ζηνηρεία πνπ θαηαζέηεη
είλαη αιεζή θαη φπνηα αιιαγή πξνθχςεη ζα γλσζηνπνηεζεί άκεζα ζην Γήκν (π.ρ απψιεηα
ηδηφηεηαο, κεηαθφκηζε, αιιαγή ρξήζεο αθηλήηνπ θιπ). Δάλ απηφ δελ γίλεη ν Γήκνο ζα
θαηαινγίζεη αλαδξνκηθά ηελ νθεηιή, κε ηα αλάινγα πξφζηηκα ζηνλ θαηά πεξίπησζε
σθεινχκελν.
3. Α.Φ.Μ. θαη θσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή δηαβαηεξίνπ, γηα θαηαγξαθή ησλ
ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ, ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνληαη επαιεζεχζεηο δεδνκέλσλ, θιπ
ζηνηρείσλ ησλ δηθαηνχρσλ-σθεινπκέλσλ, αιιά θαη ρξέσζή ηνπο ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ
ππνρξεψζεσλ ηνπο ή παξαπιεξνθφξεζεο ησλ ππεξεζηψλ καο. Γηα ηνπο νκνγελείο
επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηνπ εηδηθνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο νκνγελνχο θαη αληίγξαθν δηαβαηεξίνπ
ελ ηζρχ. Γηα ηνπο αιινδαπνχο απαηηείηαη επηπιένλ θαη άδεηα παξακνλήο.
4. Πξφζθαην απφθνκκα ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ ή ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ ηνπ αηηνχληνο.
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5. Πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο (ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ). Γηα νκνγελείο θαη
αιινδαπνχο απαηηείηαη επίζεκε κεηάθξαζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.
6. Δθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα θαη ην Δ1 ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο, ζπλνδεπφκελν απφ ην Δ9 αθίλεηεο
πεξηνπζίαο θαη Δ2 φπνπ απαηηείηαη (ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε,
βεβαίσζε πεξί κε ππνβνιήο επηθπξσκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.)
7. πκβφιαην ηδηνθηεζίαο ηνπ αθηλήηνπ θαη ζε πεξίπησζε κίζζσζεο θαη ην ζπκθσλεηηθφ
κίζζσζεο. Δπίζεο ζε πεξίπησζε κίζζσζεο ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε, φηη ζε
πεξίπησζε ιχζεο ηεο κίζζσζεο δεζκεχεηαη λα πξνζέιζεη ζηελ Τπεξεζία λα ην δειψζεη
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε επαλαθνξά ησλ ηειψλ ζην αθίλεην. Δάλ απηφ δελ γλσζηνπνηεζεί ζην
Γήκν ζα θαηαινγηζηεί ε νθεηιή κε ηα αλάινγα πξφζηηκα ζηνλ ηδηνθηήηε γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
πνπ θάλεη ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ.
Δάλ ην εμαξηψκελν κέινο ππνβάιιεη θνξνινγηθή δήισζε αηνκηθά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη
ην αηνκηθφ εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα ην νπνίν θαη ζα ζπλππνινγηζηεί ζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα
ηνπ αηηνχληνο κε ηελ επξεία έλλνηα σο αλαθέξζεθε αλσηέξσ.
Γ2) Διδικά Γικαιολογηηικά καηά περίπηωζη:
Για τισ περιπτώςεισ (α2, β1, β2):
Όια ηα πξναλαθεξφκελα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:
 Πηζηνπνηεηηθφ ΚΔΠΑ (πνπ έρεη εθδνζεί γηα ζπληαμηνδφηεζε ιφγσ αλαπεξίαο ή γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν π.ρ. θνηλσληθέο παξνρέο, θνξνινγηθέο θ.α) / Απφθαζε Πξσηνβάζκηαο Τγεηνλνκηθήο
Δπηηξνπήο αλαπεξίαο κε πνζνζηφ αλαπεξίαο, είηε Απφθαζε ζπληαμηνδφηεζεο ιφγσ
αλαπεξίαο, πνπ λα αλαθέξεηαη ην πνζνζηφ ζπληαμηνδφηεζεο, είηε απνθάζεηο θαη γλσκαηεχζεηο
αξκνδίσλ νξγάλσλ (Τγεηνλνκηθέο επηηξνπέο) πνπ έρνπλ εθδνζεί πξηλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ΚΔΠΑ
θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, είηε βεβαίσζε απνγξαθήο ζηα κεηξψα ηεο Πξφλνηαο εθδνζείζα
απφ ην 2012 θαη εμήο. ε θάζε πεξίπησζε, ζην παξαπάλσ πξνζθνκηδφκελν έγγξαθν ζα πξέπεη
λα αλαγξάθεη ξεηά ην πνζνζηφ ηεο αλαπεξίαο ηνπ αηηνχληνο ή κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ θαη
ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηζρχνο ηνπ.
Για την περίπτωςη (β4):
Όια ηα πξναλαθεξφκελα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:
 Βεβαίσζε απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία Πξφλνηαο πνπ λα δειψλεηαη ε νηθνλνκηθή αδπλακία,
εθφζνλ ζηηο 4/4/2016 θαηείραλ λφκηκα αηνκηθφ βηβιηάξην αδπλακίαο ή αλαζθαιίζηνπ.
Για τισ περιπτώςεισ (α1, α3, β3):
Όια ηα πξναλαθεξφκελα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:
 Βεβαίσζε πνιπηεθλίαο απφ ΑΠΔ ελ ηζρχ.
Για τισ περιπτώςεισ (α5, β6) :
Όια ηα πξναλαθεξφκελα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:

α) γηα ηελ πεξίπησζε δηαδπγίνπ ή δηάζηαζεο : αληίγξαθν δηθαζηηθήο απφθαζεο κε ηελ
νπνία αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα ή αληίγξαθν
πξαθηηθνχ θνηλήο ζπκθσλίαο ησλ γνλέσλ, ζεσξεκέλν απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην κε ην νπνίν
αλαηέζεθε απνθιεηζηηθά ε άζθεζε γνληθήο κέξηκλαο ζηνλ έλα εθ ησλ δχν γνλέσλ.
β) γηα ηελ πεξίπησζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα: Θα πξέπεη λα πξνθχπηεη απφ ην πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ε ρεξεία.
γ) γηα ηελ πεξίπησζε ηέθλνπ εθηφο γάκνπ ηνπ κνλνγνλέα: Τπεχζπλε δήισζε ηεο κεηέξαο φηη δελ
έρεη αλαγλσξηζζεί ην ηέθλν απφ ηνλ παηέξα θαη λα θαίλεηαη εγγεγξακκέλν ζην πηζηνπνηεηηθφ
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ζαλ θαλνληθή εγγξαθή.
Για τισ περιπτώςεισ (α6, β7) :
Όια ηα πξναλαθεξφκελα ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη επηπιένλ:
 Βεβαίσζε απφ ηνλ ΟΑΔΓ γηα ηελ αλεξγία.
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Χο καθξνρξφληα άλεξγνη ζεσξνχληαη φζνη έρνπλ ζπκπιεξψζεη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο
ηεο αίηεζεο, ρξφλν αλεξγίαο αδηαιείπησο επί 12κελν θαη παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα
αλέξγσλ ηνπ ΟΑΔΓ.
ΖΜΔΗΧΖ: Όια ηα ππνβαιιφκελα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα επηθαηξνπνηνχληαη αλά έηνο κέρξη
31 Ηαλνπαξίνπ ην αξγφηεξν. ε αληίζεηε πεξίπησζε ε ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζηελ
άξζε ηεο απαιιαγήο ή ηεο κείσζεο.
Δ) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΟΤ ΥΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ
Με βάζε ηα ηακεηαθά απνινγηζηηθά ζηνηρεία έηνπο 2018 ην κεηαθεξφκελν ρξεκαηηθφ ππφινηπν
έρεη σο αθνινχζσο:
ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟΤ ΧΡΗΜΑΣΙΚΟΤ ΤΠΟΛΟΙΠΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 31.12.2018

Δηζπξάμεηο βάζεη
απνινγηζηηθνχ
πίλαθα 2018

Κσδηθφο

Πεξηγξαθή

0311.0004

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Ν 1828/89) θαηνηθηψλ,
θαηαζηεκάησλ θαη ινηπψλ ζηεγαζκέλσλ θαη κε ρψξσλ

2111

6.079.239,13
1.322.241,69

Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
3211.0002

23.787,29
Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ

ΤΝΟΛΟ

7.425.268,11
ΔΗΠΡΑΥΘΔΝΣΩΝ ΔΟΓΩΝ ΜΔ 31/12/2018

ΠΛΔΟΝ
5113.0002
ΤΝΟΛΟ

ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΟΤ ΜΔΣΑΦΔΡΘΖΚΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ
2018 ΑΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΔ ΥΡΖΔΗ
ΤΝΟΛΟ ΣΑΜΔΗΑΚΩΝ ΓΗΑΘΔΗΜΩΝ ΤΠΖΡΔΗΑ
ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 2018

1.889.934,09

ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 2017
(ΤΠΖΡΔΗΑ 20) - ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΑ
ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 2017
(ΤΠΖΡΔΗΑ 20) - ΔΠΔΝΓΤΔΗ
ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΥΡΖΖ 2017
(ΤΠΖΡΔΗΑ 20) – Π.Ο.Δ.

5.944.761,19

9.315.202,20

ΜΔΗΟΝ

ΤΝΟΛΟ

889.018,00
84.428,13
6.918.207,32

ΠΛΖΡΩΘΔΝΣΩΝ ΔΞΟΓΩΝ ΜΔ 31/12/2018
ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΠΡΟ
ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2020

2.396.994,88

Μεηά ηα αλσηέξσ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν πνπ κεηαθέξεηαη ζην έηνο 2020, αλέξρεηαη ζην πνζφ:
2.396.994,88 € ην νπνίν ζα δηαηεζεί γηα δαπάλεο ελ γέλεη ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο.
Σ) ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΠΡΟΒΛΔΦΔΧΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΧΝ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2020 ΚΑΙ
ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΤΝΣΔΛΔΣΧΝ ΣΔΛΟΤ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΧΣΙΜΟΤ
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Σν ζπλνιηθφ εκβαδφλ ησλ αθηλήησλ πνπ ειεθηξνδνηνχληαη ζην Γήκν καο (αθαηξνπκέλσλ ησλ
επηθαλεηψλ ησλ αθηλήησλ πνπ ηπγράλνπλ ζε δηαθνπή ειεθηξνδφηεζεο θαη ησλ επηθαλεηψλ πνπ
αληηζηνηρνχλ ζε κείσζε η.κ. ιφγσ απαιιαγψλ ) αλέξρεηαη ζε 3.986.977,24 η.κ., απφ ηα νπνία
3.040.599 η.κ. είλαη ζηεγαζκέλνη ρψξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία ή εγθαηάζηαζε
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ (εμαηξνπκέλσλ ησλ ηδησηηθψλ θιηληθψλ),
946.378 η.κ. είλαη ζηεγαζκέλνη θαη αθάιππηνη ρψξνη επαγγεικαηηθήο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα,
βηνηερλίεο θ.ι.π.).
A) Πξνηείλνληαη νη θάησζη ζπληειεζηέο ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ην έηνο 2020,
ζηαζεξνί θαη’ αληηζηνηρία κε ηνπο ζπληειεζηέο έηνπο 2019 (Απφθαζε Γ.. 328/2018):
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – αθίλεηα έσο 100 η.κ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θιπ, νη νπνίνη
είλαη πξνζαξηήκαηα ησλ θαηνηθηψλ ή εμππεξεηνχλ ηηο θαηνηθίεο) θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο –
θνηλφθηεηνπο ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 1,10 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο.
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 1Α: ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – αθίλεηα άλσ ησλ 100 η.κ. πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία
(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ, απνζεθψλ, ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θιπ, νη νπνίνη
είλαη πξνζαξηήκαηα ησλ θαηνηθηψλ ή εμππεξεηνχλ ηηο θαηνηθίεο) θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο–
θνηλφθηεηνπο ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 1,17 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο.
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 1Β: ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ – ΔΡΓΟΣΑΞΙΑΚΟ ΡΔΤΜΑ
Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο, πξννξηδφκελεο θπξίσο γηα νηθηαθή ρξήζε, ζηηο νπνίεο έρεη
ρνξεγεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή ξεχκαηνο, ρξέσζε: 0,55 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο επί
ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηνπ νηθνπέδνπ.
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 2: ΑΚΗΝΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΟΗΝΩΦΔΛΔΗ, ΜΖ
ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΑΗ ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο–αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειείο, κε
θεξδνζθνπηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ λνζειεπηηθψλ
ηδξπκάησλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή θηιαλζξσπηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ θαη
ηνπο θνηλφρξεζηνπο–θνηλφθηεηνπο ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 1,17 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν
εηεζίσο.
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3: ΑΚΗΝΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – αθίλεηα, έσο 150 η.κ., πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε πάζεο θχζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: π.ρ θαηαζηήκαηα, γξαθεία, εξγνζηάζηα,
επαγγεικαηηθέο ζηέγεο, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, θ.ι.π, θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο – θνηλφθηεηνπο
ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 3,38 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο.
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Α: ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ ΑΚΗΝΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ
ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – αθίλεηα, άλσ ησλ 150 η.κ., πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ
άζθεζε πάζεο θχζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο: π.ρ θαηαζηήκαηα, γξαθεία, εξγνζηάζηα,
επαγγεικαηηθέο ζηέγεο, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο, θ.ι.π, θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο– θνηλφθηεηνπο
ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 4,04 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο.
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Β: ΥΧΡΟΙ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΟΥΛΖΖ Ζ’ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΟΓΚΟΤ ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΩΝ
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο – αθίλεηα, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
εγθαηάζηαζε βηνκεραλίαο παξαγσγήο κπεηφλ, απνζήθεο ηνπνζέηεζεο κπαδψλ, θεπεπηηθψλ
ρσκάησλ, βηνηερλίεο επεμεξγαζίαο μχινπ θαη ζηδήξνπ, κάλδξεο πιηθψλ νηθνδνκψλ,
ζηδεξνπξγεία, καξκαξάδηθα, ινχλα πάξθ, ηαπεηνθαζαξηζηήξηα, θιπ ,θαη ηνπο θνηλφρξεζηνπο–
θνηλφθηεηνπο ρψξνπο απηψλ, ρξέσζε: 5,50 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο.
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ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Γ: ΜΗ ΣΔΓΑΜΔΝΟΙ ΥΧΡΟΙ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ (ΜΔΗΩΣΗΚΟ)
Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ησλ αθηλήησλ πνπ εληάζζνληαη ζην Γεληθφ πληειεζηή 3 θαη
ζηνλ εηδηθφ ζπληειεζηή 3Α θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν
ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην ήκηζπ ηνπ αληίζηνηρνπ γεληθνχ ή εηδηθνχ ζπληειεζηή. (Ήηνη ρξέσζε
αλά ζπληειεζηή: Γεληθφο πληειεζηήο 3 – 1,69 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο, Δηδηθφο
πληειεζηήο 3Α - 2,02 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο)
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Γ: ΣΔΓΑΜΔΝΟΙ ΥΧΡΟΙ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΜΔΗΩΣΗΚΟ)
Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 η.κ. εκβαδφ ησλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ησλ αθηλήησλ πνπ εληάζζνληαη
ζηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο 3Α θαη 3Β θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 60% ηνπ αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή. (Ήηνη
ρξέσζε αλά ζπληειεζηή: Δηδηθφο πληειεζηήο 3Α - 2,424 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο,
Δηδηθφο πληειεζηήο 3B - 3,30 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο)
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Δ: ΜΗ ΣΔΓΑΜΔΝΟΙ ΥΧΡΟΙ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΜΔΗΩΣΗΚΟ)
Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 η.κ. εκβαδφ ησλ κε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ ησλ αθηλήησλ πνπ
εληάζζνληαη ζην Γεληθφ πληειεζηή 3 θαη ζηνπο εηδηθνχο ζπληειεζηέο 3Α θαη 3Β θαη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 30%
ηνπ αληίζηνηρνπ γεληθνχ ή εηδηθνχ ζπληειεζηή, αθνχ πξψηα εθαξκνζηεί ν εηδηθφο κεησηηθφο
ζπληειεζηήο 3Γ, ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη. (Ήηνη ρξέσζε αλά ζπληειεζηή: Γεληθφο
πληειεζηήο 3 – 0,51 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο, Δηδηθφο πληειεζηήο 3Α - 0,61 € αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο, Δηδηθφο πληειεζηήο 3B - 1,65 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο)
ΔΙΓΙΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 3Σ: ΑΚΙΝΗΣΑ ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΔΝΑ ΓΙΑ ΑΚΗΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ–ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΡΔΤΜΑ
Γηα ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο, πξννξηδφκελεο θπξίσο γηα άζθεζε νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, ζηηο νπνίεο έρεη ρνξεγεζεί εξγνηαμηαθή παξνρή ξεχκαηνο, ρξέσζε: 1,69 €
αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν εηεζίσο επί ηεο ζπλνιηθήο επηθαλείαο ηνπ νηθνπέδνπ..
Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
παξέρνληαη νη Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο.
Β) Καζνξηζκφο γεληθψλ ζπληειεζηψλ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, πνπ ζα
γλσζηνπνηεζνχλ ζηνπο Παξφρνπο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο γηα ηελ βεβαίσζε θαη ηελ είζπξαμε
ηνπ αλσηέξσ ηέινπο, γηα νηθηαθή ρξήζε θαη αθίλεηα ρξεζηκνπνηνχκελα γηα θνηλσθειείο, κε
θεξδνζθνπηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο 1,10 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν θαη γηα άζθεζε
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 3,38 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν κε αλαγσγή ζηελ ηηκή απηή ηεο
επηθάλεηαο ησλ αθηλήησλ ησλ ινηπψλ θαηεγνξηψλ.
Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρύνπλ θαη γηα ηηο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο πεξηνρέο ζηηο
νπνίεο παξέρνληαη νη Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο.
Αλαιπηηθφηεξα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ δηακνξθψλνληαη σο αθνινχζσο:

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΔΩΖ

ΣΔΛΖ
ΚΑΘΑΡ/ΣΑ

ΔΚΣ. η.κ.

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ
ΔΟΓΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ

1,10

916.166

1.007.782,43

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1Α: ΟΗΚΗΑΚΖ
ΥΡΖΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ

1,17

2.124.433

2.485.586,88
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ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1Β: ΟΗΚΗΑΚΖ
ΥΡΖΖ – ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΡΔΤΜΑ

0,55

Πεξηπηώζεηο κεηώζεσλ α1) έσο α6) ηεο
Δλόηεηαο Β

50% ηεο
αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο
νηθηαθνχ
ηηκνινγίνπ

Πεξηπηώζεηο απαιιαγώλ β1) έσο β7) ηεο
Δλόηεηαο Β

100%
απαιιαγή

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 2: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΟΗΝΩΦΔΛΔΗ,
ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΑΗ
ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ

(ζσνηελεζηής μεηαηροπής
εμβαδού: 0,50,
ζηρογγσλοποιημένο ζηην
πληζιέζηερη μονάδα)

1,17

ΤΝΟΛΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ΚΑΗ 2

3.040.599

3.493.369,31

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

3,38

132.000

446.160,10

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Α: ΜΔΓΑΛΟΤ
ΔΜΒΑΓΟΤ ΑΚΗΝΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ
ΓΗΑ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

4,04

814.378

3.290.087,65

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Β: ΥΩΡΟΗ
ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΟΥΛΖΖ Ζ’
ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΟΓΚΟΤ
ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΩΝ

5,50

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Γ: ΜΖ
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
(ΜΔΗΩΣΗΚΟ)

Γ..3: 1,69
Δ..3Α:2,02

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Γ: ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ
ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΜΔΗΩΣΗΚΟ)

Δ..3Α:
2,424
Δ..3Β:3,30

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Δ: ΜΖ
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ –
ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ
(ΜΔΗΩΣΗΚΟ)

Γ..3: 0,51
Δ..3Α:0,61
Δ..3Β:1,65

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Σ: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ –

1,69
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ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΡΔΤΜΑ
ΤΝΟΛΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3
ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ:

946.378

3.736.247,75

3.986.977

7.229.617,06

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ επηθάλεηεο εθηηκνχκε ηα έζνδα ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ ζην πνζφ ησλ 7.229.617,06 €, ηα νπνία εγγξάθνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο
θσδηθνύο 0 311.0004 θαη 2111 θαη 3211.0002 (βάζεη εηζπξαμηκόηεηαο), θαζώο θαη πνζό
2.396.994,88 € πνπ αληηζηνηρεί ζε ρξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά έζνδα
ΠΟΔ γηα πηζηώζεηο πξννξηδόκελεο γηα δαπάλεο ελ γέλεη ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο, φπσο
αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα:
ΔΟΓΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ
Κ.Α.

ΣΗΣΛΟ ΔΟΓΟΤ

0 311.0004
2.111
3211.0002 - 85
5113.0002

ΠΟΟ

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25
Ν 1828/89) θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ θαη
ινηπψλ ζηεγαζκέλσλ θαη κε ρψξσλ
Σαθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ
Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
βάζεη εηζπξαμηκφηεηαο
Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ
ηαθηηθά έζνδα γηα θάιπςε δαπαλψλ
ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ
ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ

5.723.446,84
1.506.170,22
32.381,69
2.396.994,88
9.658.993,63

Αλαθεθαιαηψλνληαο εθηηκνχκε φηη ηα έμνδα ζα αλέιζνπλ ζε 9.658.992,61 € θαη ηα έζνδα
(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξεκαηηθνχ ππνινίπνπ) ζε 9.658.993,63 €. Παξαθαινχκε γηα ηε
ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο
Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά, ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην Παιιήλεο,
Ζ κνλαδηθή πξόηαζε πνπ θαηαηέζεθε από ηε δηνίθεζε έιαβε δεθαέμη ςήθνπο εθ ησλ
είθνζη νθηώ παξόλησλ δεκνηηθώλ ζπκβνύισλ. Καηαςήθηζαλ ηελ πξόηαζε έληεθα
δεκνηηθνί ζύκβνπινη θαη έλαο ςήθηζε ιεπθό. Καη΄εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 182 ηνπ Ν.
4555/2019, σο εθ ησλ αλσηέξσλ, ε πξόηαζε ηεο δηνίθεζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηειώλ
θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ Γήκνπ Παιιήλεο έηνπο 2020, εγθξίζεθε νκόθσλα
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η νκόθσλα
Καθορίζονται ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ Γήκνπ Παιιήλεο έηνπο 2020 σο
αθνινχζσο:

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΥΡΔΩΖ

ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡ/ΣΑ

ΔΚΣ. η.κ.

ΑΝΑΜΔΝΟΜΔΝΟ
ΔΟΓΟ

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1: ΟΗΚΗΑΚΖ ΥΡΖΖ

1,10

916.166

1.007.782,43

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1Α: ΟΗΚΗΑΚΖ

1,17

2.124.433

2.485.586,88
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ΥΡΖΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΔΜΒΑΓΟΤ
ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 1Β: ΟΗΚΗΑΚΖ
ΥΡΖΖ – ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΡΔΤΜΑ

0,55

Πεξηπηώζεηο κεηώζεσλ α1) έσο α6) ηεο
Δλόηεηαο Β

50% ηεο αληίζηνηρεο
θαηεγνξίαο νηθηαθνχ
ηηκνινγίνπ

Πεξηπηώζεηο απαιιαγώλ β1) έσο β7) ηεο
Δλόηεηαο Β

100% απαιιαγή

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 2: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΚΟΗΝΩΦΔΛΔΗ,
ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΟΤ ΚΑΗ
ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ

(ζσνηελεζηής μεηαηροπής εμβαδού:
0,50, ζηρογγσλοποιημένο ζηην
πληζιέζηερη μονάδα)

1,17

ΤΝΟΛΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 1 ΚΑΗ 2

3.040.599

3.493.369,31

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

3,38

132.000

446.160,10

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Α: ΜΔΓΑΛΟΤ
ΔΜΒΑΓΟΤ ΑΚΗΝΖΣΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ
ΓΗΑ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

4,04

814.378

3.290.087,65

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Β: ΥΩΡΟΗ
ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΗΓΗΑΗΣΔΡΖ ΟΥΛΖΖ
Ζ’ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΜΔΓΑΛΟΤ ΟΓΚΟΤ
ΑΠΟΡΗΜΜΑΣΩΝ
ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Γ: ΜΖ
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
(ΜΔΗΩΣΗΚΟ)
ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Γ: ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ
ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ – ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ
ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ (ΜΔΗΩΣΗΚΟ)
ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Δ: ΜΖ
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΩΡΟΗ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ –
ΑΚΗΝΖΣΑ ΜΔΓΑΛΩΝ ΔΠΗΦΑΝΔΗΩΝ
(ΜΔΗΩΣΗΚΟ)

5,50

Γ..3: 1,69
Δ..3Α:2,02

Δ..3Α: 2,424
Δ..3Β:3,30

Γ..3: 0,51
Δ..3Α:0,61
Δ..3Β:1,65

ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 3Σ: ΑΚΗΝΖΣΑ
ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΑΚΖΖ
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ –

1,69
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ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΟ ΡΔΤΜΑ
ΤΝΟΛΑ ΓΔΝΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΩΝ
ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 3
ΓΔΝΗΚΑ ΤΝΟΛΑ:

946.378

3.736.247,75

3.986.977

7.229.617,06

Έρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηηο κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ πνιηηψλ θαη
εηδηθφηεξα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ απνθαζίδνληαη νη θάησζη κεηψζεηο θαη απαιιαγέο:
α) Μείσζε θαηά πνζνζηό 50% ζηα αλσηέξσ δηακνξθνχκελα ηέιε γηα θαηνηθίεο. Δηδηθφηεξα γηα:
α1) Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο (φπσο αλαγλσξίδνληαη απφ ην λφκν θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ
θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 25.000,00 € πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα
θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο), εθφζνλ ηνπιάρηζηνλ
ηέζζεξα απφ ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ
Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22
ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α2) ΑκεΑ κε πνζνζηό αλαπεξίαο από 67% θαη έσο 80% (κε εηήζην νηθνγελεηαθφ
θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €)
α3) Σξίηεθλεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (νη έρνπζεο ηελ ηδηφηεηα πνιχηεθλεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 θαη ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3631/2008) θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000,00 €).
α4) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
18.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α5) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά
ηηο 15.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
α6) Μαθξνρξόληα άλεξγνπο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
10.000 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β) Πιήξε απαιιαγή ζηα αλσηέξσ δηακνξθνχκελα ηέιε γηα θαηνηθίεο. Δηδηθφηεξα γηα :
β1) ΑκεΑ κε πνζνζηό αλαπεξίαο 80% θαη άλσ, θαη εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν
εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €,
β2) Οηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ δύν κέιε ΑκεΑ (κε ηνπιάρηζηνλ 67% πνζνζηφ αλαπεξίαο) θαη κε
εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 20.000,00 €,
β3) Σξίηεθλεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο (νη έρνπζεο ηελ ηδηφηεηα πνιχηεθλεο, ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3454/2006 θαη ησλ παξ. 1 & 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν.
3631/2008) θαη Πνιύηεθλεο νηθνγέλεηεο κε άλσ ησλ ηξηψλ ηέθλσλ ηα νπνία είλαη εμαξηψκελα
κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α')
φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο
Α’) θαη κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο 15.000,00 €
πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν πέξαλ ησλ ηεζζάξσλ (4) ην νπνίν είλαη
εμαξηψκελν κέινο.
β4) Οηθνλνκηθά αδύλακνπο φπσο νξίδνληαη ζηε κε (Αξηζ.Α3 (γ) ΓΠ/νηθ.25132, ΦΔΚ 908/4-42016).
β5) Σξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
12.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
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άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β6) Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά
ηηο 10.000 €, εθφζνλ φια ηα ηέθλα ηνπο είλαη εμαξηψκελα κέιε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
β7) Μαθξνρξόληα άλεξγνπο κε εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα πνπ δελ μεπεξλά ηηο
7.000 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 1.000,00 € γηα θάζε ηέθλν ην νπνίν είλαη εμαξηψκελν κέινο
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4172/13 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α') φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 4223/13 (ΦΔΚ 287/31.12.2013 ηεχρνο Α’).
Γηα ηηο πεξηπηψζεηο δεκνηψλ δηθαηνχρσλ ειαθξχλζεσλ (κεηψζεηο θαη απαιιαγέο), επί ησλ
δεκνηηθψλ ηειψλ, ηζρύνπλ νη ΓΔΝΗΚΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΔΝΣΑΞΖ ΣΗ ΜΔΗΩΔΗΑΠΑΛΛΑΓΔ, σο αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε θαη ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη ηα
γεληθά θαη εηδηθά δηθαηνινγεηηθά, θαηά πεξίπησζε, φπσο απηά αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζηελ σο άλσ
εηζήγεζε.
Να θνηλνπνηεζνχλ ζηνπο παξφρνπο ελέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ) νη σο άλσ ζπληειεζηέο.
Γηαθψλεζαλ νη: ΜΔΡΣΤΡΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - ΚΑΛΑΝΣΕΖ ΝΔΚΣΑΡΗΟ ΓΑΚΑΛΑΚΖ-ΠΑΝΟΤΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ
- ΟΗΚΟΝΟΜΟΤ ΑΘΑΝΑΗΟ -ΠΔΡΓΗΚΖ ΖΛΗΑ- ΚΟΤΝΔΝΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ - ΑΜΟΡΓΗΑΝΟΤ ΜΑΡΗΑ - ΚΟΠΣΖ - ΜΗΛΗΑ
ΜΑΡΗΑ- ΠΑΥΑΛΗΓΟΤ ΘΔΟΓΧΡΑ - ΡΗΕΑ ΓΔΩΡΓΗΟ-. ΚΑΡΚΟΤΛΗΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ.
Λεπθό ν: ΚΟΤΣΗΚΟΤΡΖ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ

(Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο ΜΖΛΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ απνπζίαδε θαηά ηε ςεθνθνξία)

Ζ απφθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκφ: 298/2019.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
Ο Πξφεδξνο
Κσλ/λνο κέξνο

Σα κέιε
Έπνληαη 27 ππνγξαθέο
Αθξηβέο απφζπαζκα
Ο Πξφεδξνο
Κσλ/λνο κέξνο
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