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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 26/2013 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 142/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή συντελεστών 
τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και 
∆ηµοτικού Φόρου ετών 2013-2014». 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 30 του µήνα Οκτωβρίου του έτους 
2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. πρωτ. 14600/25/25-10-2013 έγγραφη πρόσκληση (Ορθή 
Επανάληψη) του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, που επιδόθηκε 
νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
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∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, 
παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα 
Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 2) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος   3) 
Καβακοπούλου Αγανίκη 4)  Τάφας Ηλίας 5) Χατζηδάκη Μαρία 6) Κουτσάκης 
Μιχαήλ και 7) Παΐδας Αδαµάντιος, µέλη 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος και 2) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 

 
 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 14596/25-10-2013 εισήγηση της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : 
 

ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή συντελεστών τελών καθαριότητας και φωτισµού και 
∆ηµοτικού Φόρου. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που 
προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 
171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο 
ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας 
και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους 
πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον 
καθορισµό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του 
τέλους αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως 
τροποποιήθηκαν µε το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80 .  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη 
καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων και 
κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ∆ΕΗ και εξευρίσκεται δια 
πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί 
συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών»  
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Επίσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος 
τύπος προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., όπου η υπηρεσία ηλεκτ/σµού ενσωµατώνεται 
στην υπ’ Καθαριότητας. 
 
Τα τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) οικιών και καταστηµάτων µέχρι την 09.10.2012 βάσει  του 
υπ’ αρ. πρ. 12353/12.10.12 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., διαµορφώθηκαν ως εξής : 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 
ιδρύµατα κ.λ.π. σε  1.693.643 τ.µ. 
2.  Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές 
χρήσεις  σε  430.169 τ.µ. 
 
Με την υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση του ∆.Σ.  καθορίσθηκαν οι συντελεστές 
καθαριότητας – φωτισµού για το έτος 2012 ως εξής : 

• για τις κατοικίες     σε 1,45€/τ.µ. 

• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,70€/τ.µ. 
Ο ∆ηµοτικός Φόρος για ηλεκτροδοτούµενους χώρους διαµορφώθηκε σε 0,26 € /µ2 
ετησίως. 
 
Με την υπ’ αριθ. 222/2012 απόφαση του ∆.Σ. απορρίφθηκε η υποβληθείσα µε την 
αριθ. 139/2012 απόφαση Οικ. Επιτροπής εισήγηση για την αναπροσαρµογή των 
συντελεστών τελών καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου στο ∆ήµο 
για το έτος 2013 στο σύνολό της, δεδοµένου ότι κατά την διενεργηθείσα ψηφοφορία 
αυτή δεν συγκέντρωσε την απαιτούµενη από τις διατάξεις του άρθρου 96 παρ. 4 του 
Ν. 3463/06 απόλυτη πλειοψηφία επί των παρόντων (28) κατά την ψηφοφορία µελών 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (15 ψήφους). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παραµένει σε ισχύ µέχρι σήµερα η υπ’ αριθ. 12/2012 απόφαση 
του ∆.Σ. καθώς και οι συντελεστές που καθορίστηκαν σε αυτήν. 
 
Βάσει των συντελεστών αυτών σε συνάρτηση µε τα µ2 που χρεώνονται σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της ∆.Ε.Η., τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη έτους 2012 
προϋπολογίσθηκαν για το δήµο µας σε 4.500.000,00 € περίπου (Κ.Α. 0311, 2111), 
ανήλθαν όµως τελικά στο ποσόν των 3.925.000,00 € περίπου, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι δεν µπορούµε πλέον να θεωρούµε δεδοµένο ότι όλοι οι καταναλωτές 
ρεύµατος ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους ως προς την καταβολή των 
ανταποδοτικών τελών. Ως εκ τούτου στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό οικονοµικού 
έτους 2013, ως εκ των διατάξεων προβλέπεται,  εγγράφηκε σαν έσοδο από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα το εν λόγω εισπραχθέν ποσό και αναλυτικότερα, 
ποσόν 3.241.000,00 € στον Κ.Α. εσόδου 0311.001 και ποσόν 683.341,78 € στον Κ.Α. 
εσόδου 2111.001. 
 
Αντίστοιχα οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν να βαρύνουν την υπηρεσία 
ηλεκτροφωτισµού κατά το τρέχον οικονοµικό έτος στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό 
του δήµου µας, έχουν ως ακολούθως: 
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K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για
το έτος 2012 

Πληρωθέντα 
το έτος 2012 

Προϋπ/ντα 
2013 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την 
είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού 

120.000,00 107.482,95 110.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

800.000,00 770.456,92 886.436,55 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

1.102.000,00 1.080.677,12 1.002.525,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων 
∆. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 48.992,17 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

25.000,00 0,00 40.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  
(περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα και 
παροχές κ.λ.π.) 

150.000,00 133.639,18 183.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

218.000,00 188.813,00 216.752,40 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

5.000,00 3.890,94 4.180,80 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 

136.000,00 133.080,83 126.989,38 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 

7.000,00 5.591,14 5.436,06 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-
ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ µονίµων 

7.000,00 5.034,73 6.850,08 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

55.000,00 41.194,36 68.380,20 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

70.000,00 58.717,84 76.912,65 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε. 

35.000,00 18.783,44 25.000,00 

20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει 
της Αποφ.5334 

40.000,00 0,00 40.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 
για φωτισµό οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων 

914.809,62 914.809,62 650.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 
µήνες Χ 12.915,00 € = 
116.235,00 €) 

45.000,00 0,00 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

396.000,00 361.799,22 361.799,22 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) για την προµήθεια 
ενός press container 

1.000,00 0,00 100,00 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 5.673,76 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00 3.300,00 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

100,00 0,00 1,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 100,00 0,00 1,00 

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
υπηρεσίας καθ/τας. 

72.190,38 10.869,23 143.871,23 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 

20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του 
∆ήµου 

5.000,00 0,00 3.000,00 

20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 
πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

100,00 0,00 1.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών 
χωµατουργικών µηχανηµάτων 

7.000,00 3.498,64 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων 
κλπ 

3.000,00 211,70 500,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 
και αναγόµωση αυτών 

2.000,00 0,00 500,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα 
οχήµατα του ∆ήµου 

10.000,00 8.033,62 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ 
και κάρτες καυσαερίων  

6.000,00 0,00 15.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  2.000,00 307,50 1.000,00 

20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

1.000,00 0,00 200,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού 
υγρού κλπ) 

4.000,00 974,16 1.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων 
καθαριότητας  

25.000,00 0,00 1,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 
(πετρέλαια) 

172.550,00 121.363,63 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά 
µέσα 

15.000,00 0,00 12.000,00 

20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 

16.000,00 13.293,94 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 20.000,00 0,00 0,00 

20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
ειδών ηλεκτροφωτισµού. 

10.000,00 0,00 0,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

1.000,00 0,00 500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. 
ηλ/σµού  

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού 

4.000,00 0,00 1,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 1,00 
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20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων 

15.000,00 0,00 3.000,00 

20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής 
πίεσης και εξαρτηµάτων 

6.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για 
τα αυτοκίνητα του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη 
αυτοκινούµενων) µηχ/των  του ∆ήµου 

5.000,00 0,00 2.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα 
οχήµατα 

3.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  4.000,00 0,00 1.000,00 

20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων 
απορριµατοδεκτών 

10.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 
καθαριότητας 

5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

20.000,00 0,00 0,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.009 Προµήθεια ασύρµατου επικοινωνίας 5.000,00 0,00 0,00 

20.7135.010 Προµήθεια ψυκτών για τους εργαζόµενους 500,00 0,00 0,00 

20.7135.011 Προµήθεια µηχανήµατος εντοπισµού 
βραχυκυκλώµατος 

1.000,00 0,00 0,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 100,00 0,00 0,00 

20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων 
∆ήµου 

0,00 0,00 30.000,00 

20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
γηπέδων 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 
και ΚΗΙ6617 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 0,00 0,00 500,00 

20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
γηπέδου Ιωνικού 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 4.490.558,33 

  
 

 
Με σηµερινά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από το αριθ. πρωτ. 14448/23-10-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και από την αριθ. 
48/12  απόφαση του ΕΣ∆ΝΑ περί καθορισµού της εισφοράς του δήµου µας για το 
έτος 2013, οι προαναφερόµενες προϋπολογισθείσες δαπάνες θα είναι λιγότερες 
κατά 429.000,00 € περίπου, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται: 
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Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι το σύνολο των δαπανών για το τρέχον έτος θα 
ανέλθει συνολικά σε 4.041.000,00 € περίπου (4.490.558,33 – 448.932,98) και ως εκ 
τούτου θα υπολείπεται των εσόδων σε ποσοστό λίγο µεγαλύτερο του 1%, τα οποία 
τελικά όπως αυτά προϋπολογίζονται στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του έτους 
2014 θα ανέλθουν για το έτος 2013 στο ποσόν των 3.990.000,00 € περίπου. 
Σύµφωνα µε τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και το άρθρο 17 του ν. 1080/1980 τα έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα πρέπει να καλύπτουν υποχρεωτικά τις 
δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά να µην υπερβαίνουν το ύψος των 
δαπανών αυτών γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία και αυτό συνιστά βαρεία 
παράβαση καθήκοντος. Επισηµαίνεται επίσης ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 
καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 
µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες των Ο.Τ.Α. 
Το γεγονός ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη πρέπει να καλύπτουν το 
σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, προκύπτει σαφώς και από τα 
οριζόµενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 ΚΥΑ, 
γεγονός που µας επισηµαίνει στο µε αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό 
της, σχετικό µε την σύνταξη του προϋπολογισµού µας οικονοµικού έτους 2013, η 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 
Επίσης στην υπ’ αριθ. 17428/11798/29-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός 
του δήµου µας οικονοµικού έτους 2013, υπάρχει η παρατήρηση περί της άµεσης 
λήψης των απαραίτητων αποφάσεων – ενεργειών έτσι ώστε τα 
προϋπολογισθέντα έσοδα και οι προϋπολογισθείσες δαπάνες να διαµορφωθούν 
έτσι ώστε να ισοσκελιστούν, υποβάλλοντας ταυτόχρονα και την σχετική απόφαση. 
 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα  

 2013 
Τελική δαπάνη

Για το έτος 2013
∆ιαφορά 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

886.436,55 769.453,70 116.982,85 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές Μονίµων 
Υπαλλήλων 

1.002.525,60 931.579,00 70.946,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 70.000,00 50.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

40.000,00 11.000,00 29.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ   183.081,16 132.000,00 51.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 160.155,00 56.947,40 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 112.536,41 14.452,97 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 5.478,00 19.522,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για 
µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) 

180.000,00 140.000,00 40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ:   448.932,98 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



Από την παράθεση των πιο πάνω στοιχείων προκύπτει ότι τα έσοδα από 
ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα για το έτος 2013 θα υπολείπονται των 
δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών σε ποσοστό περίπου 1% 
 
 
 
 
 

Τα τετραγωνικά µέτρα (τ.µ.) οικιών και καταστηµάτων µέχρι την 12/09/2013 βάσει  
του υπ’ αρ. πρ. 14350/22/10/2013 εγγράφου της ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε., διαµορφώθηκαν 
ως εξής : 
1. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικίες, φιλανθρωπικά 

ιδρύµατα κ.λ.π. σε  1.677.543 τ.µ. 
2. Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για καταστήµατα και λοιπές 

χρήσεις σε  414.073 τ.µ.  
Στον υπό έγκριση προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014, όπως 
αυτός καταρτίστηκε από την Οικονοµική σας Επιτροπή στις 5 Σεπτεµβρίου 2013 
µε την αριθ. 92/2013 απόφασή της, ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων που 
τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 77 του του ν. 4172/2013, εγγράφηκαν ανταποδοτικά 
έσοδα 3.988.500,00 € (Κ.Α 0311.001 3.290.000,00 € και Κ.Α. 2111.001 
698.500,00€), ήτοι τα έσοδα που προβλέπονται να εισπραχθούν κατά το τρέχον 
οικονοµικό έτος, κατά εφαρµογή των διατάξεων της παρ. Β.3 του άρθρου 3 της 
αριθ. 30842/31-7-2013 απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών, λαµβανοµένου 
υπόψη και του γεγονότος ότι µέχρι σήµερα έχει εισπραχθεί το ποσόν των 
3.100.000, € περίπου. 
 

Αντίστοιχα οι δαπάνες που προϋπολογίστηκαν να βαρύνουν την υπηρεσία 
ηλεκτροφωτισµού κατά το επόµενο οικονοµικό έτος 2014 στον υπό έγκριση 
προϋπολογισµό του δήµου µας, προκειµένου να εναρµονιστούµε µε τις ισχύουσες 
προαναφερόµενες διατάξεις και εγκυκλίους έχουν ως ακολούθως: 
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K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για
το έτος 2013 

∆απάνη µέχρι
15/10/2013 

Προϋπ/ντα 
2014 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την 
είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού 

110.000,00 84.839,39 120.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

886.436,55 384.726,84 769.453,69 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός 
µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

1.002.525,60 743.027,05 867.057,72 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

80.000,00 27.323,35 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

40.000,00 0,00 30.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  
(περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα και παροχές 
κ.λ.π.) 

183.081,16 108.106,50 183.806,46 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 99.442,40 140.217,60 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

4.180,80 3.220,71 4.311,45 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 93.099,68 105.254,66 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 
- ΤΕΑ∆Υ 

5.436,06 3.603,06 3.815,99 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ 
ΒΑΕ µονίµων 

6.850,08 3.719,31 5.045,10 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

68.380,20 33.491,65 63.013,50 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

76.912,65 31.106,68 46.204,88 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει της 
Αποφ.5334 

40.000,00 13.829,63 10.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 

650.000,00 579.068,92 540.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 µήνες Χ 
12.915,00 € = 116.235,00 €) 

116.235,00 38.745 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

361.799,22 246.086,91 361.800,00 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
για την προµήθεια ενός press 
container 

100,00 0,00 0 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 10.409,00 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00  3.300,00 
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20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

1,00 0,00  10.000,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1,00 0,00  10.000,00 

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
υπηρεσίας καθ/τας. 

143.871,23 23.097,08 100.000,00 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00   1.000,00 

20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του 
∆ήµου 

3.000,00   3.000,00 

20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 
πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

1.500,00 0,00 4.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων 
κλπ 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 
και αναγόµωση αυτών 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα 
οχήµατα του ∆ήµου 

5.000,00 2.739,64 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ 
και κάρτες καυσαερίων  

15.000,00 4.000,00 10.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  1.000,00 999,99 2.000,00 

20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 
∆ήµου 

200,00 0,00  500,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού 
υγρού κλπ) 

1.000,00 0,00  2.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων 
καθαριότητας  

1,00 0,00  1,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 
(πετρέλαια) 

180.000,00 82.800,82 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 12.000,00   10.000,00 

20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 

15.000,00 4.232,61 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 0,00 0,00  10.000,00 

20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
ειδών ηλεκτροφωτισµού. 

0,00 0,00  3.000,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

500,00 0,00  500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. 
ηλ/σµού  

5.000,00 4.992,26 5.000,00 

20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού 

1,00 0,00  2.000,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 1,00 0,00  30.000,00 

20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων 

3.000,00 0,00  8.000,00 
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20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής 
πίεσης και εξαρτηµάτων 

1.000,00 0,00  1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για 
τα αυτοκίνητα του ∆ήµου 

0,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη 
αυτοκινούµενων) µηχ/των  του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00  0,00 1.000,00 

20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  1.000,00  0,00 1.000,00 

20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων 
απορριµατοδεκτών 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 
καθαριότητας 

1.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  1.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.003 Προµήθεια φωτοβολταικών σωµάτων για 
την εξοικονόµιση ενέργειας 

0,00 0,00 20.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

0,00 0,00 2.000,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 1.000,00 

20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων 
∆ήµου 

30.000,00 0,00 10.000,00 

20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 1,00 0,00 2.000,00 

20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 
και ΚΗΙ6617 

1,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 500,00 0,00 500,00 

20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 
Ιωνικού 

1,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 3.998.019,05 

  
   Εκ των ανωτέρω συνεπάγεται ότι τα προϋπολογισθέντα ανταποδοτικά έσοδα για 
το έτος 2014 ανταποκρίνονται στις προϋπολογισθείσες δαπάνες. 
 
 
   Επίσης σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 
του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός Κώδικας), µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, είναι δυνατή η µείωση 
δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι το 50%, ή η απαλλαγή από αυτούς για τους 
απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους 
οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία. 
    Στα πλαίσια λοιπόν της κοινωνικής πολιτικής που εφαρµόζει η ∆ηµοτική Αρχή για 
όλους τους κατοίκους της πόλης µας, προτείνουµε την λήψη απόφασης για την 
µείωση ή απαλλαγή των ∆ηµοτικών Τελών και ∆ηµοτικού Φόρου σε όλους τους 
κατοίκους (∆ηµότες ή µη) που είναι άτοµα µε αναπηρίες, πολύτεκνοι, άποροι, όπως 
η ιδιότητά τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία, ήτοι η ιδιότητα των 
πολυτέκνων και ατόµων µε αναπηρία του Ν. 1910/44, της Υπουργικής Απόφασης 
21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993), της ΚΥΑ 225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) αντίστοιχα και οι 
άποροι σύµφωνα µε τα κριτήρια που θα θεσπίζει κάθε φορά η επιτροπή απόρων του 
δήµου. 
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    Επίσης εφόσον αποφασίσετε σχετικά και προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να 
τυγχάνουν της µείωσης ή της απαλλαγής θα πρέπει στην αυτή απόφαση να 
προβλέπονται οι προϋποθέσεις καθώς και τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν µε 
σχετική τους αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ – ΑΠΟΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 

1. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
2. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ 
4. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 

βεβαίωση αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει 

ΑΜΕΣΑ οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ-∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΓΙΑ ΑΜΕΑ-ΑΠΟΡΟΥΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 

1. Τα δηµοτικά τέλη-δηµοτικός φόρος µειώνεται κατά 50% όταν το δηλωθέν 
εισόδηµα είναι από 20.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ  

2. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
3. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
4. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 

βεβαίωση αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει 

ΑΜΕΣΑ οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

 
Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τα 
ακόλουθα: 
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Α. Την αύξηση ή µη των συντελεστών για το τρέχον οικονοµικό έτος 2013 σε 
ποσοστό 1% έναντι αυτών που καθορίσθηκαν µε την υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση του 
∆.Σ.  και ισχύουν µέχρι σήµερα και την διατήρηση των συντελεστών 
καθαριότητας και φωτισµού όπως αυτοί θα διαµορφωθούν τελικά για το έτος 
2014, έτσι ώστε να καλύπτουν πλήρως τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για τα έτη 
2013 και 2014 της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, όπως αυτές αναµορφώνονται για 
το έτος 2013 και έχουν προϋπολογισθεί για το έτος 2014 και αναλυτικά σας 
εκτέθηκαν ανωτέρω, λαµβανοµένων υπόψη των προβλεποµένων στην παρ. Β.3 του 
άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/31-7-2013 όπου αναφέρεται ότι το ποσό που δεν 
καλύπτεται για τις δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2014,  
ήτοι  
Εάν αυξηθούν κατά 1 % να διαµορφωθούν ως ακολούθως για το έτος 2013 και να 
παραµείνουν και για το έτος 2014: 

• για τις κατοικίες     σε 1,46 €/τ.µ. 

• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,75€/τ.µ. 
σε αντίθετη περίπτωση αυτοί θα παραµείνουν ως ισχύουν µέχρι σήµερα, ήτοι: 

• για τις κατοικίες     σε 1,45 €/τ.µ. 

• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,70€/τ.µ. 
 

Β. Την διατήρηση ή µη του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 
Α’/1980) όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση 12/2012 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σε 0,26 € /µ2. Επισηµαίνεται ότι ο παραπάνω Νόµος 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 25 παρ. 13 του ν. 1828/89, όπου προβλέπεται αύξηση 
µέχρι 20% ανά έτος. 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές να ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, 
χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως σπίτια και 
καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας για την αποκοµιδή 
απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής διαµορφώσεως των εκτός 
σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους 
θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
∆. Την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών στις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού του δήµου. 
 
 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 
 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 26/2013 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις 
του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/10 και :  
 
1) Το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 
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2) Τον Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

3) Το εγγρ. ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 

4) Τις διατάξεις του ν. 3146/03 και 3202/03 διαµορφώνεται νέος τύπος 

προϋπολογισµού των Ο.Τ.Α., 

5) Τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β.∆. 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και 

του άρθ. 4 του Ν.  1080/80 (ΦΕΚ Α 246)  

6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06 και αυτές του Ν. 

1910/44, της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 

225/161 (ΦΕΚ 108/Β/1988) 

7) Τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου 

Εσωτερικών καθώς και το άρθρο 17 του Ν. 1080/1980 

8) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. οικ. 47490/18-12-2012 

ΚΥΑ, όπως επισηµαίνονται στο αριθ. πρωτ. 14853/12666/22-3-2013 έγγραφό 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής καθώς και την αριθ. πρωτ. 

17428/11798/29-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία επικυρώθηκε ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 

9) Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, αυτές του άρθρου 77 του Ν. 

4172/2013,  και αυτές της παρ. Β.3 του άρθρου 3 της αριθ. 30842/31-7-2013 

απόφασης των Υπ. Οικον. και Εσωτερικών 

10) Τα οικονοµικά στοιχεία που αναφέρθηκαν στην εισήγηση του κ. Προέδρου  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την αναπροσαρµογή των συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου του ∆ήµου Φιλαδελφείας-
Χαλκηδόνος ετών 2013-2014 ως εξής:  

 
Α. Την διατήρηση των συντελεστών για το τρέχον οικονοµικό έτος 2013 και για το 
έτος 2014 στο ύψος αυτών που ίσχυσαν κατά το έτος 2012 (όπως καθορίσθηκαν µε 
την υπ’ αρ. 12/2012 απόφαση ∆.Σ.)  και ισχύουν µέχρι σήµερα, έτσι ώστε να 
καλύπτουν πλήρως τις προϋπολογισθείσες δαπάνες για το έτος 2013, όπως αυτά 
πρέπει να διαµορφωθούν κατόπιν αναµόρφωσης, ως αναλυτικά στην εισήγηση της 
παρούσας εκτίθεται, και για το έτος 2014 της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, όπως 
αυτές αναµορφώνονται για το έτος 2013 και έχουν προϋπολογισθεί για το έτος 2014 
και αναλυτικά εκτέθηκαν στην εισήγηση της παρούσας, λαµβανοµένων υπόψη των 
προβλεποµένων στην παρ. Β.3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 30842/31-7-2013 όπου 
αναφέρεται ότι το ποσό που δεν καλύπτεται για τις δαπάνες της ανταποδοτικής 
υπηρεσίας θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισµού του ύψους των 
τελών για τα έτη 2013 και 2014,  ήτοι:  
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• για τις κατοικίες     σε 1,45 €/τ.µ. 

• για τις λοιπές χρήσεις    σε 4,70€/τ.µ. 
 

Β. Την διατήρηση του ∆ηµοτικού Φόρου (άρθρο 10 Ν. 1080/80 ΦΕΚ 246 Α’/1980) 
όπως αυτός διαµορφώθηκε µε την ως άνω απόφαση 12/2012 του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σε 0,26 € /µ2.  
 
 
Γ. Οι ανωτέρω συντελεστές να ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, 
χρησιµοποιούµενους χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως σπίτια και 
καταστήµατα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας για την αποκοµιδή 
απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής διαµορφώσεως των εκτός 
σχεδίου πόλεως ακινήτων. Για τους χρησιµοποιούµενους µη στεγασµένους χώρους 
θα ισχύει το τέλος επί του 1/3 του συνολικού εµβαδού αυτών. 
 
∆. Την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών στις ευπαθείς 
οµάδες του πληθυσµού του ∆ήµου και προκειµένου οι ενδιαφερόµενοι να τυγχάνουν 
της µείωσης ή της απαλλαγής θα πρέπει στην αυτή απόφαση ∆.Σ. να προβλέπονται 
οι προϋποθέσεις καθώς και τα δικαιολογητικά που θα καταθέτουν µε σχετική τους 
αίτηση στο τµήµα προσόδων του δήµου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ – ΑΠΟΡΩΝ - ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ: 
1. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
2. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
3. Ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα µέχρι 20.000 ευρώ 
4. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 
1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης βεβαίωση 

αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να δηλώσει 

ΑΜΕΣΑ οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών 
στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ-∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ 
ΓΙΑ ΑΜΕΑ-ΑΠΟΡΟΥΣ-ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ: 
1. Τα δηµοτικά τέλη-δηµοτικός φόρος µειώνεται κατά 50% όταν το δηλωθέν 

εισόδηµα είναι από 20.000 ευρώ έως 35.000 ευρώ  
2. Κάτοικος Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνος 
3. Η απαλλαγή να αφορά την 1η κατοικία 
4. Ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 
∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

1. Φωτοτυπία Αστυνοµικής Ταυτότητας 
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2. Τελευταίος λογαριασµός ∆ΕΗ 
3. Απόφαση Υγειονοµικής Επιτροπής(όπου απαιτείται) 
4. Τελευταίο εκκαθαριστικό και Ε9 ετών 2005-2008 
5. Σε περίπτωση µη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης 

βεβαίωση αρµόδιας ∆ΟΥ 
6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 
7. Μισθωτήριο συµβόλαιο θεωρηµένο από ∆ΟΥ 
8. Βιβλιάριο Υγείας απόρου θεωρηµένο για το τρέχον έτος(όπου 

απαιτείται) 
9. Βεβαίωση Οµοσπονδίας Πολυτέκνων(όπου απαιτείται) 
10. Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος µε την οποία υποχρεώνεται να 

δηλώσει ΑΜΕΣΑ οποιανδήποτε αλλαγή των προϋποθέσεων και των 
δικαιολογητικών στο Τµήµα ∆ηµοτικών Προσόδων 

 

• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (µειοψήφισε) ο κ. 
Σ.Κοσκολέτος, ο οποίος απείχε από την ψηφοφορία, επιφυλασσόµενος 
να τοποθετηθεί εκτενέστερα επί του θέµατος µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη 
της δηµοτικής παράταξης κατά την προσεχή Συνεδρίαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  142/2013 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 

 
Συνηµµένο : Πίνακας δαπανών ετών 2013-2014, που βαρύνουν τα 
Ανταποδοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 
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K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για
το έτος 2012 

Πληρωθέντα 
το έτος 2012 

Προϋπ/ντα 
2013 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την 
είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού 

120.000,00 107.482,95 110.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

800.000,00 770.456,92 886.436,55 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

1.102.000,00 1.080.677,12 1.002.525,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων 
∆. Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 48.992,17 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

25.000,00 0,00 40.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  
(περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα και 
παροχές κ.λ.π.) 

150.000,00 133.639,18 183.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

218.000,00 188.813,00 216.752,40 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

5.000,00 3.890,94 4.180,80 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 

136.000,00 133.080,83 126.989,38 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 

7.000,00 5.591,14 5.436,06 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-
ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ µονίµων 

7.000,00 5.034,73 6.850,08 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

55.000,00 41.194,36 68.380,20 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

70.000,00 58.717,84 76.912,65 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει 
Σ.Σ.Ε. 

35.000,00 18.783,44 25.000,00 

20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει 
της Αποφ.5334 

40.000,00 0,00 40.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος 
για φωτισµό οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων 

914.809,62 914.809,62 650.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 
µήνες Χ 12.915,00 € = 
116.235,00 €) 

45.000,00 0,00 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

396.000,00 361.799,22 361.799,22 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση 
(leasing) για την προµήθεια 
ενός press container 

1.000,00 0,00 100,00 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 5.673,76 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00 3.300,00 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



 
 
 
 

20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

100,00 0,00 1,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 100,00 0,00 1,00 

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
υπηρεσίας καθ/τας. 

72.190,38 10.869,23 143.871,23 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00 0,00 1.000,00 

20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του 
∆ήµου 

5.000,00 0,00 3.000,00 

20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 
πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

100,00 0,00 1.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών 
χωµατουργικών µηχανηµάτων 

7.000,00 3.498,64 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων 
κλπ 

3.000,00 211,70 500,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 
και αναγόµωση αυτών 

2.000,00 0,00 500,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα 
οχήµατα του ∆ήµου 

10.000,00 8.033,62 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ 
και κάρτες καυσαερίων  

6.000,00 0,00 15.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  2.000,00 307,50 1.000,00 

20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα 
του ∆ήµου 

1.000,00 0,00 200,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού 
υγρού κλπ) 

4.000,00 974,16 1.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων 
καθαριότητας  

25.000,00 0,00 1,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 
(πετρέλαια) 

172.550,00 121.363,63 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά 
µέσα 

15.000,00 0,00 12.000,00 

20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 

16.000,00 13.293,94 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 20.000,00 0,00 0,00 

20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
ειδών ηλεκτροφωτισµού. 

10.000,00 0,00 0,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

1.000,00 0,00 500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. 
ηλ/σµού  

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού 

4.000,00 0,00 1,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 5.000,00 0,00 1,00 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων 

15.000,00 0,00 3.000,00 

20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψυλής 
πίεσης και εξαρτηµάτων 

6.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για 
τα αυτοκίνητα του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη 
αυτοκινούµενων) µηχ/των  του ∆ήµου 

5.000,00 0,00 2.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα 
οχήµατα 

3.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  4.000,00 0,00 1.000,00 

20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων 
απορριµατοδεκτών 

10.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 
καθαριότητας 

5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  5.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

20.000,00 0,00 0,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.009 Προµήθεια ασύρµατου επικοινωνίας 5.000,00 0,00 0,00 

20.7135.010 Προµήθεια ψυκτών για τους εργαζόµενους 500,00 0,00 0,00 

20.7135.011 Προµήθεια µηχανήµατος εντοπισµού 
βραχυκυκλώµατος 

1.000,00 0,00 0,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 100,00 0,00 0,00 

20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων 
∆ήµου 

0,00 0,00 30.000,00 

20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
γηπέδων 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 
και ΚΗΙ6617 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 0,00 0,00 500,00 

20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
γηπέδου Ιωνικού 

0,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 0,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 4.490.558,33 

  
 

 
Με σηµερινά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από το αριθ. πρωτ. 14448/23-10-
2013 έγγραφο του Τµήµατος Μισθοδοσίας του ∆ήµου, καθώς και από την αριθ. 
48/12  απόφαση του ΕΣ∆ΝΑ περί καθορισµού της εισφοράς του δήµου µας για το 
έτος 2013, οι προαναφερόµενες προϋπολογισθείσες δαπάνες θα είναι λιγότερες 
κατά 429.000,00 € περίπου, όπως αναλυτικά κατωτέρω εκτίθενται: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα  

 2013 
Τελική δαπάνη

Για το έτος 2013
∆ιαφορά 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

886.436,55 769.453,70 116.982,85 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές Μονίµων 
Υπαλλήλων 

1.002.525,60 931.579,00 70.946,60 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

120.000,00 70.000,00 50.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

40.000,00 11.000,00 29.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ   183.081,16 132.000,00 51.081,16 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 160.155,00 56.947,40 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 112.536,41 14.452,97 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 5.478,00 19.522,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για 
µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) 

180.000,00 140.000,00 40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΙΑΦΟΡΑΣ:   448.932,98 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 
 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



K.A. Είδος δαπάνης 
Προϋπ/ντα για
το έτος 2013 

∆απάνη µέχρι
15/10/2013 

Προϋπ/ντα 
2014 

00.6151.003 ∆ικαιώµατα ∆ΕΗ από την 
είσπραξη των τελών 
καθαριότητας και φωτισµού 

110.000,00 84.839,39 120.000,00 

00.6721.001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων 
∆ήµων και Κοινοτήτων (ΦΕΚ 
2854/16-12-2011) 

886.436,55 384.726,84 769.453,69 

20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (βασικός 
µισθός, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα) 

1.002.525,60 743.027,05 867.057,72 

20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή 
εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ. & υπαλλήλων Α. Χ. 

80.000,00 27.323,35 80.000,00 

20.6013.001 Αποζηµίωση λόγω 
συνταξιοδότησης 

40.000,00 0,00 30.000,00 

20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  
(περιλαµβάνονται τα πάσης 
φύσεως επιδόµατα και παροχές 
κ.λ.π.) 

183.081,16 108.106,50 183.806,46 

20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων 

216.752,40 99.442,40 140.217,60 

20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 

4.180,80 3.220,71 4.311,45 

20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ 
ΤΥ∆ΚΥ 

126.989,38 93.099,68 105.254,66 

20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ 
- ΤΕΑ∆Υ 

5.436,06 3.603,06 3.815,99 

20.6051.004 Eισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ 
ΒΑΕ µονίµων 

6.850,08 3.719,31 5.045,10 

20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 

68.380,20 33.491,65 63.013,50 

20.6054.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-
ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 

76.912,65 31.106,68 46.204,88 

20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει της 
Αποφ.5334 

40.000,00 13.829,63 10.000,00 

20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων 

650.000,00 579.068,92 540.000,00 

20.6234.001 Μίσθωση µεταφορικών µέσων 
(Μίσθωση ανυψωτικού 
µηχανήµατος 
αππορριµµατοφόρων - 9 µήνες Χ 
12.915,00 € = 116.235,00 €) 

116.235,00 38.745 116.235,00 

20.6244.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα 
κ.λ.π.) 

361.799,22 246.086,91 361.800,00 

20.6244.003 Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) 
για την προµήθεια ενός press 
container 

100,00 0,00 0 

20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού 
εξοπλισµού καθαριότητας  

35.000,00 10.409,00 35.000,00 

20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) 
χειριστών µηχανηµάτων 

3.300,00 0,00  3.300,00 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



 
 
 

20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού 
κοινοχρήστων χώρων. 

1,00 0,00  10.000,00 

20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού 1,00 0,00  10.000,00 

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων 
υπηρεσίας καθ/τας. 

143.871,23 23.097,08 100.000,00 

20.6263.002 Προµήθεια φύλλων ταχογράφων 1.000,00   1.000,00 

20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του 
∆ήµου 

3.000,00   3.000,00 

20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση 
πιστοποιητικών  ταχογράφων για τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου 

1.500,00 0,00 4.500,00 

20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών 
µηχανηµάτων 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού 
εξοπλισµού κάδων,καροτσιών,εργαλείων 
κλπ 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων 
και αναγόµωση αυτών 

500,00 0,00  1.000,00 

20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα 
οχήµατα του ∆ήµου 

5.000,00 2.739,64 5.000,00 

20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ 
και κάρτες καυσαερίων  

15.000,00 4.000,00 10.000,00 

20.6495.001 Μεταφορά παλιών οχηµάτων στον Ο∆∆Υ  1.000,00 999,99 2.000,00 

20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του 
∆ήµου 

200,00 0,00  500,00 

20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για 
κάδους(απολυµαντικού υλικού,χηµικού 
υγρού κλπ) 

1.000,00 0,00  2.000,00 

20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκκων 
καθαριότητας  

1,00 0,00  1,00 

20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα 
(πετρέλαια) 

180.000,00 82.800,82 180.000,00 

20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 12.000,00   10.000,00 

20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση 
µεταφορικών µέσων (βενζίνες) 

15.000,00 4.232,61 15.000,00 

20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 0,00 0,00  10.000,00 

20.6662.002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και 
ειδών ηλεκτροφωτισµού. 

0,00 0,00  3.000,00 

20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών 
εργαλείων 

500,00 0,00  500,00 

20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. 
ηλ/σµού  

5.000,00 4.992,26 5.000,00 

20.6662.007 Προµήθεια ηλ/κων µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού 

1,00 0,00  2.000,00 

20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 1,00 0,00  30.000,00 

20.6671.001 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-
µηχανηµάτων 

3.000,00 0,00  8.000,00 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ



20.6671.002 Προµήθεια εύκαµπτων σωληνών υψηλής 
πίεσης και εξαρτηµάτων 

1.000,00 0,00  1.000,00 

20.6671.003 Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων για 
τα αυτοκίνητα του ∆ήµου 

0,00 0,00 0,00 

20.6671.021 Προµήθεια ανταλλακτικών (µη 
αυτοκινούµενων) µηχ/των  του ∆ήµου 

2.000,00 0,00 1.000,00 

20.6671.025 Προµήθεια υγρού καταλύτη για τα οχήµατα 1.000,00  0,00 1.000,00 

20.6671.026 Προµήθεια εξατµήσεων - καταλυτών  1.000,00  0,00 1.000,00 

20.7133.001 Προµήθεια επιδαπέδιων 
απορριµατοδεκτών 

5.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων 
καθαριότητας 

1.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.002 Προµήθεια εργαλείων  1.000,00 0,00 5.000,00 

20.7135.003 Προµήθεια φωτοβολταικών σωµάτων για 
την εξοικονόµιση ενέργειας 

0,00 0,00 20.000,00 

20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων 
καθαριότητας 1000 lt & 770 lt & 220 lt 

0,00 0,00 2.000,00 

20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας 
(οδοκαθαρισµού) 

1.000,00 0,00 1.000,00 

20.7135.012 Προµήθεια καλυµάτων φορτηγών 0,00 0,00 1.000,00 

20.7135.013 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων 
∆ήµου 

30.000,00 0,00 10.000,00 

20.7135.014 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδων 1,00 0,00 2.000,00 

20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 
και ΚΗΙ6617 

1,00 0,00 1,00 

20.7135.016 Προµήθεια λουκέτων - κλειδαριών για pilar 500,00 0,00 500,00 

20.7135.017 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού γηπέδου 
Ιωνικού 

1,00 0,00 1,00 

20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 0,00 15.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΠΑΝΩΝ: 3.998.019,05 

 

ΑΔΑ: ΒΛΛΜΩΗΓ-Σ5Μ


