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ΘΕΜΑ: «Επανακαθορισµός συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού 
Φόρου έτους 2018, βάσει της αριθ. 263/2017 απόφασης-εισήγησης της Οικ. Επιτροπής»  
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, συνήλθε σε τακτική δηµόσια Συνεδρίαση 
στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» 
(Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήµερα στις 15.11.2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 µ.µ., ύστερα από 
την αριθ. πρωτ. 27693/10-11-2017 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 21/2017) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε 
αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο και στους  Προέδρους των Συµβουλίων των 
δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

O ∆ήµαρχος : AΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Η Γραµµατέας :  ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ (σε αντικατάσταση του απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. 
Ελευθέριου Πλάτανου) 

 
 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙ∆ΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 

11. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
12. ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
13. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
14. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
15. ΜΑΝΩΛΕ∆ΑΚΗΣ 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 

23. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
24 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
27. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
28. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
∆ΗΜΟΣ 

Ν.ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-Ν.ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
 

 

   
Αρ. Απόφασης: 261/2017 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 28549/20-11-2017 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τµήµα Υποστήριξης  
Πολιτικών Οργάνων  

Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049085-086, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 15/11/2017 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 21/2017 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας 
Χαλκηδόνας, στην οποία ψηφίστηκε το 
παρακάτω θέµα: 
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6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
8. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
10. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
 

16. ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
17. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
18. ΑΓΓΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
19. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
20. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
22. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
29. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
31. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
32. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
33. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
Στην τακτική Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα πρόχειρα 
πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 24 παρόντες και 9 απόντες, ως ακολούθως: 
           
              

∆ΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ ________ 
                  

Κουµαριανός  Ευάγγελος                              Γεωργαµλής  Λύσσανδρος  
Καλαµπόκης  Ιωάννης                                  Αράπογλου  Γεώργιος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                    Πλάτανος  Ελευθέριος  
Ανανιάδης  Νικόλαος                                     Κανταρέλης  ∆ηµήτριος       
Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ                      Ντάτσης  Κωνσταντίνος  
Παπαλουκά  Ευτυχία                                     Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   
Παπακώστας  Βασίλειος                               Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος           Σιώρης  Νικόλαος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος    Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  
Χαραµαρά  Γεωργία  

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 

Αγγελής Χρήστος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης  
Κοπελούσος  Χρήστος  

Κόντος  Απόστολος  

Παπανικολάου  Νικόλαος  
Αγαγιώτου  Βασιλική                                                                                

Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
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Σηµειώνεται ότι από την  Συνεδρίαση ήταν απούσα  η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. 

Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα Αθανασίου, ενώ ήταν παρών ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής 

Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Ν.Παπανικολάου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία  

επί του 1ου θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε από αυτήν κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την 

ψηφοφορία επί του 6ου θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία  επί του 1ου 

θέµατος της Η.∆.. 

• Ο κ. Ν.Ανανιάδης αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν την ψηφοφορία  

επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 

• Οι κυρίες Χ.Ρόκου και  ∆.Ε.Γκούµα αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση µετά τη συζήτηση και την ψηφοφορία  

επί του 10ου θέµατος της Η.∆.. 

 

Απουσίες :  

Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Λ.Γεωργαµλής, Κ.Ντάτσης, Μ.Κουτσάκης και Ν.Σιώρης (σύνολο 4) απουσίαζαν 

δικαιολογηµένα, έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της σηµερινής 

τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 5ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της Η.∆., µε 

γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε 

θέµα της Η.∆.  

 

5ο  ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε βάση την αριθ. πρωτ. 
27975/14-11-2017 υπ΄αριθ. 263/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώµα, 
µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κύριε ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. 263/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τίτλο  
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«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για τον επανακαθορισµό συντελεστών τελών 
Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού Φόρου έτους 2018» : 

 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το πρακτικό της αριθ. 42/2017 τακτικής Συνεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 

 
Αριθ. Απόφασης : 263/2017                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. Συµβούλιο για τον καθορισµό 
συντελεστών τελών Καθαριότητας και Φωτισµού ως και ∆ηµοτικού 
Φόρου έτους 2018». 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο ∆ηµάρχου) σήµερα στις 14 
του µήνα Νοεµβρίου του έτους 2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας µετά την υπ΄αριθ. 27694/42/10-
11-2017 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, που 
επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆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 Α΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής 
Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) 
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Γαλαζούλα Αλίκη  5) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) 
Ανανιάδης Νικόλαος και 7) Πλάτανος Ελευθέριος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Καλαµπόκης Ιωάννης και 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα 
κλητεύθηκαν.  

 
• Οι κ.κ. Ν.Ανανιάδης και Μ.Λάλος-Αναγνώστου προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν την ψηφοφορία επί του 3ου και 4ου θέµατος της Η.∆. αντιστοίχως. 
 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 4ο 
θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 27760/10-11-2017 εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών/ 
Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας επί του θέµατος : 
 
Κύριε Πρόεδρε,  
 

ΘΕΜΑ: Ε ισήγηση  της  Ο ικονοµ ικής  Υπηρεσ ίας  σχετ ι κά  µε  τον  καθορ ισµό  του  
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συντελεσ τή  του  Εν ια ί ου  Ανταποδοτ ι κού  Τέλους  Καθαρ ι ότητας  κα ι  Φωτ ισµού 
κα ι  του  φόρου  ηλεκτροδοτούµενων  επ ιφανε ιών  (ΦΗΧ)  γ ια  το  ο ι κονοµ ικό  έτος  
2018 .  

 

Κύριοι, 

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του 

Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή είναι αρµόδια να εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 

επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

Ως γνωστό, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού 

Β.∆. (171 Α΄) «Περί των προσόδων των ∆ήµων & Κοινοτήτων», µε τις τροποποιήσεις και 

συµπληρώσεις τους µε τις σχετικές διατάξεις, του Νόµου 25/1975 (74 Α΄), 429/1976 (235 Α΄), 

καθώς και των άρθρων 4, 5, 17 και 20 του Νόµου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 

12), του Νόµου 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόµου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 

4), του Νόµου 2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόµου 3345/2005 

(άρθρο 5), ορίζεται ότι τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού ενοποιούνται σε ένα ενιαίο ανταποδοτικό 

τέλος, το οποίο καθορίζεται και επιβάλλεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Ο σκοπός του 

σχετικού τέλους αφορά : 

α) την αντιµετώπιση από το ∆ήµο των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων γενικά χώρων, την περισυλλογή, αποκοµιδή και διάθεση απορριµµάτων 

και 

β) την αντιµετώπιση των δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης και ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισµό των κοινόχρηστων χώρων. 

Τα έσοδα από το τέλος καθαριότητας και φωτισµού µπορούν να διατίθενται κατ΄ αρχήν µόνο 

για την χρηµατοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του ∆ήµου, ενώ 

αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισµού πρέπει να καλύπτονται 

υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος (άρθρο 17 Ν. 1080/80). 

Επίσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, το Ενιαίο Ανταποδοτικό 

Τέλος Καθαριότητας – Φωτισµού, που επιβάλλεται για λογαριασµό των ΟΤΑ, καθορίζεται για κάθε 

στεγασµένο ή όχι χώρο, ανά µετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, ανάλογα µε τα τετραγωνικά 

µέτρα της επιφάνειας των χώρων και τον ορισµένο µε την απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

συντελεστή. 

Σύµφωνα επίσης µε την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005, απαλλάσσονται πλήρως από την 

καταβολή των τελών καθαριότητας τα µη ηλεκτροδοτούµενα ύστερα  από βεβαίωση της ∆ΕΗ, για 

όσο χρόνο αυτά  παραµένουν κλειστά και µη χρησιµοποιούµενα ακίνητα (στεγασµένοι ή µη χώροι), 

σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή  του νόµιµου εκπροσώπου του για όσο χρόνο αυτά 
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αποδεδειγµένα παραµένουν κλειστά, δεν χρησιµοποιούνται και δεν ηλεκτροδοτούνται. Σε περίπτωση 

που διαπιστώνεται χρησιµοποίηση του ακινήτου για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, επιβάλλεται σε 

βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το αναλογούν τέλος που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου, 

µαζί µε το σχετικό πρόστιµο,  αναδροµικά, από το χρόνο απαλλαγής. 

Ενόψει των ανωτέρω, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην ΚΥΑ 25595/17 και λόγω της έγκαιρης 

και σύννοµης κατάρτισης του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2018 µε βάση τις διατάξεις του 

άρθρου 266 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/13 

(Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής 

υποχρέωσης στη λήψη από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της σχετικής απόφασης καθορισµού του ύψους 

των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 2018 

λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, παρακαλούµε να προβείτε «στη λήψη 

απόφασης για την εισήγηση προς το ∆.Σ σχετικά µε τον καθορισµού του συντελεστή αυτού ανά 

κατηγορία υπόχρεων µε σκοπό «την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  

και φωτισµού των κοινοχρήστων χώρων ,καθώς και κάθε άλλης δαπάνης  από παγίως παρεχόµενες  

στους πολίτες δηµοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» (παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν.  

25/75  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υπ΄ αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωµοδότηση 

Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς και τον καθορισµό των ειδικών ευπαθών οµάδων που δικαιούνται µείωση ή 

πλήρη απαλλαγή από την καταβολή των δηµοτικών τελών . 

Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο καθορισµός των 

νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2018 και σε συνάρτηση µε το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον 

προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να 

: 

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας ώστε να µην δηµιουργούνται 

ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που 

προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, 

2. µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 

ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας, 

3. καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι άλλες 

δαπάνες του δήµου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος: 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  

1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2016 
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• Για το σύνολο του οικονοµικού έτους 2016: 

ΚΑΕ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.401.185,96 € 

0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 0,00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκές αγορές 0,00 € 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  726.448,62 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 5.489,46 € 

5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά (έτους 2015) 117.409,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.252.319.65 € 

 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου (1ος – 7ος) 2016:  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 1.710.672,80 € 

0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 0,00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 0,00 € 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  672.593,28 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 5.219,84 € 

5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά 117.409,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.505.895,12 €  

 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονοµικού Έτους 2017 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου (1ος – 7ος) 2017:  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 1.760.698,76 € 

0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 0,00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 0,00 € 

0313.003 
Έσοδο από αποκοµιδή άχρηστων αντικειµένων κ.λ.π. 
κοινόχρηστων χώρων 520,00 € 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  675.614,19 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 334,23 € 
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5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά 638.165,70 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.075.332.88€  

 

• Για την περίοδο Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2017, η εισπραξιµότητα στους ΚΑΕ στους 

οποίους εγγράφονται τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας, αναµένεται να είναι η 

εξής:  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 1/8/2017 
31/12/2017 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 1.689.301,24 € 

0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 0,00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκές αγορές 0,00 € 

0313.003 
Έσοδο από αποκοµιδή άχρηστων αντικειµένων κλπ. κοινόχρηστων 
χώρων 0,00 € 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  4.385,81 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 4.665,77 € 

5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά 117.409,20 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.815.762.02 €  

*Σηµείωση: Το ποσό των 117.409,20 €, που απεικονίζεται στον πίνακα εκτίµησης 

εισπραχθέντων στον ΚΑΕ 5113 για το υπόλοιπο του έτους 2017, αναγράφεται καθώς εκ 

παρατροπής δεν αποτυπώθηκε το ποσό αυτό στο σύνολο του χρηµατικού υπολοίπου της 

υπηρεσίας, και µε την υπ’ αρίθµ 245/17 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έγινε 

διόρθωσή του, µέσω αναµόρφωσης. 

• Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2017 το σύνολο των εσόδων του ∆ήµου από 

την υπηρεσία καθαριότητας αναµένεται να είναι:  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΑΠΟ 1/1/2017 
31/12/2017 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.450.000.00 € 

0313.001 Τέλη καθαριότητας από Μικροπωλητές 0,00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 0,00 € 
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0313.003 
Έσοδο από αποκοµιδή άχρηστων αντικειµένων κ.λ.π. 
κοινόχρηστων χώρων 520.00 € 

2111.001 Από τέλη καθαριότητας  680.000,00 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 5.000,00 € 

5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά 755.574,90 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 4.891.094,90 €  

 

II. Απολογιστικά Στοιχεία ∆απανών 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσηµα βιβλία του δήµου, η εικόνα των δαπανών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονοµικού Έτους 2016 

• Για το σύνολο του οικονοµικού έτους 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το ∆ήµο  ήταν:  

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.450.327,95 € 

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 100.346,39 € 

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 944.941,82 € 

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 8.838,67 € 

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.703,20 € 

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 101.816,50 € 

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 704.497,83 € 
02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 71.607,04 € 

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 105.127,30 € 

02.20.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 4.751,64 € 

02.20.8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
3.494.958,34 

€ 

 

• Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2016, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το ∆ήµο  ήταν:   

 

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 832.566,53 € 

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 58.569,28 € 

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 578.392,37 € 
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02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 4.443,67 € 

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 0,00 € 

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 53.584,83 € 

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 354.676,11 € 

02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 191,69 € 

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 101.342,73 € 

02.20.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 4.751,64 € 

02.20.8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
1.988.518,85 

€ 

 

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονοµικού Έτους 2017 

•  Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2017, οι δαπάνες που αφορούσαν την 

παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το ∆ήµο ήταν:  

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 884.744,10 € 

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 59.226,29 € 

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 387.930,89 € 

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 5.009,82 € 

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 0,00 € 

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 82.729,22 € 

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 290.317,48 € 

02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 627,54 € 

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 61.605,27 € 

02.20.8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
1.772.190,61 

€ 

 

• Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – ∆εκεµβρίου 2017 αναµένεται 

να είναι:  

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
ΑΠΟ 1/8/2017 

ΕΩΣ 
31/12/2017 

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 682.174,44 € 

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 37.574,71 € 

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 449.519,11 € 

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 7.015,18 € 

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.000,00 € 

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 85.486,89 € 

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 371.682,52 € 
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02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 80.172,46 € 

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 7.995,00 € 

02.20.8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 1.723.620,31 € 

 

Κατά συνέπεια για το οικονοµικό έτος 2017 το σύνολο των προβλεπόµενων αναγκών του ∆ήµου για 

την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού αναµένεται να ανέλθει στο ύψος των:  

 

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

02.20.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1.566.918,54 € 

02.20.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 96.801,00 € 

02.20.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 837.450,00 € 

02.20.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 12.025,00 € 

02.20.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 2.000,00 € 

02.20.66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 168.216,11 € 

02.20.67 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ 662.000,00 € 

02.20.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 80.800,00 € 

02.20.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 69.600,27 € 

02.20.8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ 
3.495.810,92 

€ 

 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, για 

το οικονοµικό έτος 2017, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 4.891.094,90 

€, δεν ισοσκελίζουν µε το ύψος των συνολικών προβλεπόµενων δαπανών οι οποίες 

αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 3.495.810,92 €, δηµιουργώντας χρηµατικό 

υπόλοιπο ύψους 1.395.283,98 €, το οποίο θα µεταφερθεί στο 2018 σε κωδικό 5113.002 

και θα συνυπολογιστεί στα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, 

προκειµένου να καλυφθούν οι αυξηµένες δαπάνες της υπηρεσίας. Σηµειώνεται επίσης ότι 

στο ταµιακό υπόλοιπο περιλαµβάνεται ποσό ποσό 262.380,52€ το οποίο  προοριζόταν για 

νέες προσλήψεις παλαιών προκηρύξεων οι οποίες δεν τελεσφόρησαν στο έτος 2017 

γεγονός που αιφνιδίασε την εκτέλεση του προϋπολογισµού και δεν εκτελέστηκαν 

αντίστοιχες δαπάνες µε αποτέλεσµα να µεταφέρεται αυτό στο νέο έτος. 

 

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισµού έτους 2018 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονοµικού έτους 2018. 

Σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του 
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άρθρου 1 του Νόµου 429/1976 (235 Α΄), παρέχεται η ευχέρεια στα ∆ηµοτικά Συµβούλια για τον 

υπολογισµό του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισµού να καθορίζουν µέχρι 

επτά (7) κατηγορίες και για κάθε κατηγορία διαφορετικό συντελεστή, ανάλογα µε το κόστος παροχής 

της παρεχόµενης από το ∆ήµο υπηρεσίας καθαριότητας.   

Από τους συντελεστές αυτούς, δύο (2) θα αφορούν στεγασµένους χώρους που 

χρησιµοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων 

δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, και πέντε (5) στεγασµένους χώρους 

άλλης χρήσεως, όπως καταστήµατα, βιοµηχανίες κλπ. µε τον περιορισµό ωστόσο ότι η διαφορά του 

συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, δεν µπορεί να ορισθεί µεγαλύτερη 

του πενταπλασίου της µικρότερης. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε την υπ’ αριθµόν 236/16 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού για το έτος 

2017, είχαν διαµορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  –  µη στεγασµένοι)  Συντελεστής  

Οικίες / κοινόχρηστοι χώροι οικιών 1,40 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι 4,70 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

5,50 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 7,00 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν 

αναφέρεται  σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων, µάντρες 

πώλησης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, 

λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, 

βιοτεχνίες, κλπ. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) 

7,00 € / τ.µ. 

Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού 30,00 € ετησίως

Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 30% των τ.µ. της 

καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής 
4.,70 € / τ.µ. 
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Κατηγορία (στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ. )  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 60% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστής  

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   2,82 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

3,30 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 4,20 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 4,20 € / τ.µ. 

 

Κατηγορία (µη στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ .)  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 30% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστ

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   1,41 € / τ.µ.

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

1,65 € / τ.µ.

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 2,10 € / τ.µ.

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 2,10 € / τ.µ.

 

Ο φόρος για δε τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26€  το τ.µ., σύµφωνα 

µε το άρθρο 10 το Ν. 1080/1980. 

Σύµφωνα µε τους ισχύοντες συντελεστές του 2017 και ανάλογα µε το σύνολο των τ.µ. που 

κοινοποιούνται στην εταιρεία παροχής ηλεκτρικής ενέργειας η πρόβλεψη των εσόδων για το 2018 

έχει ως ακολούθως : 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. 
Προβλεπόµενα 

Έσοδα 

Οικιακή χρήση 1.712.261 1,40 € / τ.µ. 2.397.165,40 € 

Γενική χρήση 446.926 4,70 € / τ.µ. 2.100.552,20 € 

Σύνολο 4.497.717,60 €* 

 

*Σηµείωση: Στις περιπτώσεις της Γενικής χρήσης όπου βάσει της απόφασης 236/2016 

εφαρµόζεται συντελεστής διαφορετικός του 4,70 που εφαρµόζει στους λογαριασµούς της 

η ∆Ε∆∆ΗΕ, τα τετραγωνικά µέτρα των αντίστοιχων παροχών έχουν τροποποιηθεί σε 

πλασµατικά. Συνεπώς για τον ορθό υπολογισµό ανεξαρτήτως περίπτωσης εφαρµόζουµε 

τον ενιαίο συντελεστή του 4,70 για τον ανωτέρω υπολογισµό. Τα παραπάνω 

προβλεπόµενα έσοδα, προκύπτουν από το αρχείο των τ.µ. που τηρεί η ∆Ε∆∆ΗΕ. Να 

σηµειωθεί ότι, εξαιτίας α) του αυξηµένου αριθµού των αιτήσεων για διακοπές 

ηλεκτροδότησης, β) της γενικής οικονοµικής δυσχέρειας, η οποία οδηγεί σε απώλειες είσπραξης 

λόγω απλήρωτων λογαριασµών, γ) της µειωµένης επιβάρυνσης διαφόρων κοινωνικών οµάδων, αλλά 

και δ) των επιπέδων εισπραξιµότητας µε βάση τα προηγούµενα οικονοµικά έτη, 

προβλέπεται ότι, ένα ποσοστό των προβλεπόµενων εσόδων για το έτος 2018, περίπου της 

τάξεως του 8%, δεν θα εισπραχθεί.  

Εποµένως, υπολογίζουµε ότι από το σύνολο των προβλεπόµενων εσόδων βάσει των 

τετραγωνικών µέτρων, δεν θα εισπραχθούν : 4.497.717,60 € χ 8,18 % = 367.717,60 €. 

Συνεπώς, το σύνολο των προβλεπόµενων εσόδων για το έτος 2018 θα ανέλθει στο ύψος των: 

4.497.717,60 € - 367.717,60 € = 4.130.000,00 € 

Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισµού, το προβλεπόµενο ύψος των εσόδων για το έτος 2018, αναµένεται να ανέλθει 

στο ύψος των 5.659.858,62 € και αναλύεται ως εξής: 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0311.001 Τέλη καθαριότητας και φωτισµού 3.450.000.00 € 

0313.002 Έσοδα από τέλη καθαριότητας για λαϊκες αγορές 26.222,03 € 

0313.003 
Έσοδο από αποκοµιδή άχρηστων αντικειµένων κλπ. κοινόχρηστων 
χώρων 1.000,00 € 
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2111.001 Από τέλη καθαριότητας  680.000,00 € 

3211.001 Τέλη Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 107.352,61 € 

5113.002 
Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για 
ανταποδοτικά 1.395.283,98 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.659.858,62 €  

 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονοµικού έτους 2018 

Οι αρµόδιες υπηρεσίες λαµβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο 

πίνακα µε τις προβλεπόµενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και 

φωτισµού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας: 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΤΟΥΣ 2018 

ΚΑ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
02.20.6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται: βασικός µισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 
1.393.556,13 € 

02.20.6011.002 Αποδοχές για νυχτερινή εργασία (συµπλήρωση ωραρίου) 25.000,00 € 

02.20.6012.001 Αποζηµίωση για υπερωριακή εργασία. µονίµων υπαλλήλων ∆. 
Υ.  

94.000,00 € 

02.20.6021.001 Τακτικές αποδοχές Α.Χ  (περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως 
επιδόµατα και παροχές κλπ.) 

140.656,80 € 

02.20.6022.001 Αποζηµίωση υπερωριών  προσωπικού Ι∆ΑΧ 12.000,00 € 

02.20.6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 178.560,00 € 

02.20.6041.002 Αποδοχές εκτάκτων (∆ΙΜΗΝΑ) 30.000,00 € 

02.20.6042.001 Αποζηµίωση υπερωριών  προσωπικού Ι∆ΟΧ 7.000,00 € 

02.20.6051.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (∆.Υ.) 152.093,88 € 

02.20.6051.002 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 76.368,45 € 

02.20.6051.003 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ - ΤΕΑ∆Υ 31.162,94 € 

02.20.6051.004 Εισφορές υπέρ ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ ΒΑΕ µονίµων 5.849,89 € 

02.20.6051.005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε Σύνταξης 4.325,00 € 

02.20.6051.006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε Επικουρικό 1.135,00 € 

02.20.6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΚΥΤ 1.400,00 € 

02.20.6051.008 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 
(∆.Υ.)(υπερωριών) 

5.800,00 € 

02.20.6051.010 Εισφορές υπέρ Σύνταξης  µονίµων υπαλλήλων 65.574,86 € 

02.20.6051.012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (∆.Υ.) (υπερωριών) 4.000,00 € 

02.20.6051.013 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΟΠΑ∆ ΤΥ∆ΚΥ 
(∆.Υ.)(νυχτερινών) 

1.200,00 € 

02.20.6051.014 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (∆.Υ.) (νυχτερινών) 1.000,00 € 

02.20.6052.001 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Α.Χ.) 40.930,92 € 

02.20.6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ (Α.Χ..) (υπερωριών) 5.000,00 € 
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02.20.6054.001 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.) 52.928,00 € 

02.20.6054.002 Εισφορά υπέρ του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ (Ο.Χ.)(υπερωριών) 3.000,00 € 

02.20.6056.001 Εργοδοτικές εισφορές ∆ήµου κοινωνικής ασφάλισης (0,75% 
επί των τακτικών εσόδων του προ-προηγούµενου έτους) 

30.998,43 € 

02.20.6063.001 Προµήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 35.538,05 € 

02.20.6063.003 Μέσα Ατοµικής Προστασίας εργαζοµένων & µέτρα 
Προληπτικής Ιατρικής βάσει της Αποφ.5334 

20.000,00 € 

02.20.6063.004 Προµήθεια εµβολίων για προσωπικό ∆ήµου 500,00 € 

02.20.6151.001 ∆ικαιώµατα παρόχων ενέργειας επί των  δηµοτικών εσόδων 102.424,00 € 

02.20.6211.001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων 

700.000,00 € 

02.20.6243.001 Χρηµατοδοτική µίσθωση  (Leasing) µηχ/κου εξοπλισµού 
(απορριµµατοφόρα, σάρωθρα κλπ.) 

133.562,88 € 

02.20.6252.001 Ασφάλιστρα  µηχανολογικού εξοπλισµού καθαριότητας  38.000,00 € 

02.20.6255.001 Ασφάλιση ζωής τεσσάρων (4) χειριστών µηχανηµάτων 3.000,00 € 

02.20.6262.001 Αντικατάσταση δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων 
χώρων 

10.000,00 € 

02.20.6262.002 Συντήρηση ιστών φωτισµού και πίλλαρ 21.000,00 € 

02.20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας καθαριότητας 80.000,00 € 

02.20.6263.003 Συντήρηση ελαστικών οχηµάτων του ∆ήµου 5.000,00 € 

02.20.6263.004 Αντικατάσταση / επισκευή κρυστάλλων οχηµάτων ∆ήµου 1.500,00 € 

02.20.6263.005 Συντήρηση  επισκευή και έκδοση πιστοποιητικών  
ταχογράφων για τα αυτοκίνητα του ∆ήµου 

1.000,00 € 

02.20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή του χωµατουργικού µηχανήµατος 
JCB 

4.000,00 € 

02.20.6264.002 Προµήθεια ανταλλακτικών χωµατουργικών µηχανηµάτων 4.000,00 € 

02.20.6264.004 Συντήρηση πλυστικών µηχανηµάτων 3.000,00 € 

02.20.6264.006 Συντήρηση & επισκευή σαρώθρων ∆ήµου 25.000,00 € 

02.20.6264.007 Συντήρηση Η/Ζ  Σ.Μ.Α. 4.000,00 € 

02.20.6265.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού κάδων, 
καροτσιών, εργαλείων κλπ 

500,00 € 

02.20.6265.002 Προµήθεια πυροσβεστήρων αυτοκινήτων και αναγόµωση 
αυτών 

1.000,00 € 

02.20.6277.001 Υπηρεσία ανακύκλωσης αποβλήτων κατασκευών, εκσκαφών 
και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Ε.Κ.) µέσω συλλογικού συστήµατος 
διαχείρισης Α.Ε.Ε.Κ. 

10.000,00 € 

02.20.6322.001 Πληρωµή τελών κυκλοφορίας για τα οχήµατα του ∆ήµου 5.000,00 € 

02.20.6323.001 ∆απάνες για την έκδοση πινακίδων, ΚΤΕΟ και κάρτες 
καυσαερίων  

4.000,00 € 

02.20.6323.002 ∆απάνες για την αλλαγή αδειών κυκλοφορίας των οχηµάτων 
καθαριότητας µε τα στοιχεία του ενοποιηµένου ∆ήµου 

1.000,00 € 
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02.20.6323.003 Έξοδα διέλευσης απορριµµατοφόρων από Αττική οδό 3.000,00 € 

02.20.6412.001 ∆απάνες µεταφορών οχηµάτων 3.000,00 € 

02.20.6631.001 Προµήθεια φαρµακείων για τα οχήµατα του ∆ήµου 500,00 € 

02.20.6633.001 Προµήθεια χηµικού υλικού για κάδους(απολυµαντικού υλικού, 
χηµικού υγρού κλπ) 

2.500,00 € 

02.20.6634.001 Προµήθεια πλαστικών σάκων καθαριότητας  10.000,00 € 

02.20.6641.001 Προµήθεια καυσίµων για µεταφορικά µέσα (πετρέλαια) 150.000,00 € 

02.20.6641.002 Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα 10.000,00 € 

02.20.6641.003 Προµήθεια καυσίµων για την κίνηση µεταφορικών µέσων 
(βενζίνες) 

15.000,00 € 

02.20.6662.001 Προµήθεια ηλεκτρικών λαµπτήρων 15.000,00 € 

02.20.6662.005 Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων 500,00 € 

02.20.6662.006 Προµήθεια σωλήνων, καλωδίων κλπ. ηλ/σµού  5.000,00 € 

02.20.6662.009 Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων 500,00 € 

02.20.6671.003 Προµήθεια φίλτρων και µπαταριών για τα απορριµµατοφόρα, 
ηµιφορτηγά και µηχανήµατα έργου του ∆ήµου 

20.000,00 € 

02.20.6671.010 Προµήθεια ανταλλακτικών για το φορτωτή εκσκαφέα µάρκας 
JCB 

4.000,00 € 

02.20.6672.001 Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του ∆ΗΜΟΥ 30.000,00 € 

02.20.6672.002 Προµήθεια ελαστικών αυτοκινήτων-µηχανηµάτων 30.000,00 € 

02.20.6672.009 Προµήθεια ανταλλακτικών για τα σάρωθρα του ∆ήµου 6.000,00 € 

02.20.6672.010 Προµήθεια αναλωσίµων για τα σάρωθρα του ∆ήµου 
(βούρτσες κλπ) 

10.000,00 € 

02.20.6721.001 Εισφορά υπέρ Ειδικού ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού 
Αττικής (άρθρο 211 Ν.3852/2010) 

679.360,00 € 

02.20.7131.001 Προµήθεια αρθρωτού σαρώθρου  140.000,00 
02.20.7131.002 Προµήθεια αυτοκινούµενου σαρώθρου πεζού χειριστή 35.000,00 
02.20.7131.003 Προµήθεια απορριµµατοφόρου οχήµατος 16ΚΜ  160.000,00 
02.20.7131.004 Προµήθεια Γερανοφόρου για τις ανάγκες υπηρεσίας 

καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 
83.770,94 

02.20.7132.003 Προµήθεια 2 (δύο) ηµιφορτηγών κλειστού τύπου (minivan) 
για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας 

38.000,00 
02.20.7135.001 Προµήθεια χειρονακτικών εργαλείων καθαριότητας 5.300,00 
02.20.7135.004 Προµήθεια πλαστικών  κυλιόµενων κάδων καθαριότητας 1000 

lt & 770 lt & 220 lt 120.299,30 
02.20.7135.006 Προµήθεια καροτσιών καθαριότητας (οδοκαθαρισµού) 

3.000,00 
02.20.7135.012 Προµήθεια καλυµµάτων φορτηγών 10.000,00 
02.20.7135.015 Προµήθεια δύο υπερκατασκευών ΚΗΙ6434 και ΚΗΙ6617 64.200,00 
02.20.7135.018 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και ειδών 

ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 
02.20.7135.021 Προµήθεια εργαλείων για το συνεργείο οχηµάτων 1.000,00 
02.20.8111.001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.500,00 € 

02.20.8113.001 Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων  30.000,00 € 

02.20.8116.001 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 123.000,00 € 
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02.20.8511.001 Πρόβλεψη µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 101.863,15 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡ. 20 5.659.858,62 € 

 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 

φωτισµού για το έτος 2018, αναµένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 5.659.858,62 € 

Συµπεράσµατα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόµενες συνολικές εισπράξεις του ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας 

Χαλκηδόνας, για το οικονοµικό έτος 2018, οι οποίες αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

5.659.858,62 €, ισοσκελίζουν µε τις προβλεπόµενες συνολικές δαπάνες, οι οποίες 

αναµένεται να ανέλθουν στο ύψος των 5.659.858,62 €, µη δηµιουργώντας ανάγκη 

αναπροσαρµογής των καθορισµένων συντελεστών των τελών καθαριότητας.  

Η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκηδόνα είναι 2 πόλεις µε κύριο χαρακτηριστικό τους πολλούς χώρους 

πρασίνου και τη χαµηλή δόµηση. Αυτό από τη µια µεριά τις αναδεικνύει ως δυο πόλεις ανθρώπινες που 

προσφέρουν τις απαραίτητες συνθήκες για τη διατήρηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων σε 

υψηλά επίπεδα, από την άλλη ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος παροχής της υπηρεσίας καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού ανά τετραγωνικό µέτρο ηλεκτροδοτούµενων επιφανειών.  

Ο µικρός αριθµός των τετρ. µέτρων που υπόκεινται στο τέλος και στα οποία επιµερίζεται το πάγιο 

κόστος της υπηρεσίας αυξάνει εκ των πραγµάτων τη χρέωση παροχής της ανά τετρ. µέτρο σε 

συνδυασµό και µε τις υπόλοιπες ιδιαιτερότητες των 2 πόλεων (κόστος καθαρισµού των πολλών 

κοινόχρηστων χώρων, καθαρισµός Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, αυξηµένο κόστος φωτισµού των 

κοινόχρηστων χώρων κλπ.) 

Στην προσπάθεια µας να αποτυπώσουµε όσο πιο ορθολογικά µπορούµε όλα τα παραπάνω, να 

επιµερίσουµε βάσει του αντικειµενικού κριτηρίου της απασχόλησης της υπηρεσίας το κόστος της 

παροχής της και να συντάξουµε έναν κοινωνικά δίκαιο προϋπολογισµό, λαµβάνοντας πάντα υπόψη ότι 

η απόφαση του ∆ηµοτικού συµβουλίου πρέπει να καθορίζει τους συντελεστές του τέλους σε τέτοιο 

ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων κατά βάση ανάλογων προς τα αντίστοιχα έξοδα και 

κατόπιν όλων των παραπάνω στοιχείων που εκθέσαµε στη µελέτη µας, προτείνουµε τη διατήρηση των 

συντελεστών χρέωσης των τελών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και του 

φόρου για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε την υπ’ αριθ. 236/16 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και αναλυτικά: 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  –  µη στεγασµένοι)  Συντελεστής  

Οικίες / κοινόχρηστοι χώροι οικιών 1,40 € / τ.µ. 
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Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι 4,70 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

5,50 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 7,00 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν 

αναφέρεται  σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων, µάντρες 

πώλησης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, 

λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, 

βιοτεχνίες, κλπ. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) 

7,00 € / τ.µ. 

Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού (τα πλασµατικά τετρ. Μέτρα 

που θα αποστέλλονται στον πάροχο ηλ. Ενέργειας θα 

στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ψηφίο και ως εκ 

τούτου η τελική χρέωση δύναται να διαφέρει κατά τι των 30,00 €) 

30,00 € ετησίως

Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 30% των τ.µ. της 

καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής 
4,70 € / τ.µ. 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ. )  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 60% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστής  

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   2,82 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

3,30 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 4,20 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 4,20 € / τ.µ. 
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Κατηγορία (µη στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ .)  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 30% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστ

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   1,41 € / τ.µ.

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

1,65 € / τ.µ.

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 2,10 € / τ.µ.

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 2,10 € / τ.µ.

 

Για τους µη στεγασµένους χώρους από 1.000 τ.µ. και µέχρι 6.000 τ.µ. ορίζεται µειωµένο εµβαδό κατά 

50% (στο τµήµα του εµβαδού από 1.000 τ.µ. και έως 6.000 τ.µ.). 

Τα πλασµατικά τετραγωνικά µέτρα των επιφανειών που θα αποστέλλονται στη ∆ΕΗ για 

την εφαρµογή των ανωτέρω συντελεστών θα στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο ψηφίο. Τα 

όποια ποσά κέρδους ή ζηµίας προκύπτουν για το ∆ήµο από τη στρογγυλοποίηση αυτή δε 

θα δύναται να απαιτηθούν από τη µεριά των υπόχρεων ή του ∆ήµου αντίστοιχα. 

Οι ανωτέρω συντελεστές να ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, χρησιµοποιούµενους 

χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας 

για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής διαµορφώσεως των 

εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων.  

 

Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26€  το τ.µ., σύµφωνα µε 

το άρθρο 10 το Ν. 1080/1980. 

3.  Απαλλασσόµενες κατηγορίες.  

1)Υπενθυµίζουµε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-
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06-2005, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή από το τέλος καθαριότητας, των ακινήτων 

τα οποία δεν χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου 

εκπροσώπου του, και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆ΕΗ, για όσο χρόνο αυτά 

παραµένουν κλειστά. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασµένων ή µη, που δεν ηλεκτροδοτούνται 

και δεν χρησιµοποιούνται, δηλαδή δεν εκµισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται, ούτε γίνεται χρήση τους µε 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο.  

2)Σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε 

τα άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/21-02-16) , µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που 

λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών 

φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, 

τους τρίτεκνους, τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους µακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των 

ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου 

Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α' 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του 

άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για τη 

χορήγηση της ως άνω µείωσης ή απαλλαγής. Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου που προκύπτει από τη 

λήψη της απόφασης του πρώτου εδαφίου της παρούσας αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαµβάνεται 

υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισµού του έτους εφαρµογής της, σύµφωνα µε τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική οµάδα των ατόµων µε αναπηρία 

συµπεριλαµβανοµένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτοµα µε αναπηρία, σε 

περίπτωση λήψης εισοδηµατικών κριτηρίων λαµβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για 

την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηµατικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική 

οµάδα θα πρέπει να υπολογίζεται µόνο το φορολογητέο εισόδηµα, ώστε να µην προσµετρούνται τα 

πάσης φύσεως επιδόµατα αναπηρίας (προνοιακά επιδόµατα, εξωιδρυµατικό επίδοµα, επίδοµα κίνησης, 

διατροφικό επίδοµα νεφροπαθών και µεταµοσχευµένων συµπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι 

αφορολόγητα.» 

Mε την υπ΄αριθµ. 236/2016  του ∆.Σ. ∆ήµου  Ν.Φιλαδέλφειας- Ν. Χαλκηδόνας  και για το 

έτος 2017  έγιναν οι κάτωθι απαλλαγές και µειώσεις  για τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού και το φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων: 

α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου.  

β) µείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  20.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  25.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 
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  δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους ,τρίτεκνους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
κάτω των 20.000€ προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο -  προστατευόµενο τέκνο, ήτοι 26.000€ 
για οικογένεια µε τρία τέκνα, 28.000€ για οικογένεια µε τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

   ε) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε µονογονεϊκές οικογένειες  µε ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των 12.000€ προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο .Τα 
κατά νόµο απαιτούµενα δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία 
εσόδων του δήµου. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν δύο εκ των άνω περιπτώσεων µειώσεων – απαλλαγών θα 

εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη  

Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος από τις ανωτέρω απαλλαγές – 

µειώσεις στα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού ανέρχεται στο ποσό των € 21.338,00 

και   αποτυπώνεται στο πίνακα που ακολουθεί: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  
  
  
  
  
  

ΑΡΙΘΜ
ΟΣ 
ΑΤΟΜΩ
Ν  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ
Α 
ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ  
ΝΑ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΟ
ΥΝ  

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ  
ΠΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΚ
ΑΝ 
ΒΑΣΕΙ  236/16 
Α∆Σ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤ
ΗΣ  

ΠΟΣΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞ
ΗΣ  
ΧΩΡΙΣ  
ΜΕΙΩΣΗ  
Ή  
ΑΠΑΛΛΑΓ
Η 

ΠΟΣΟ  
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ  
ΚΑΤΟΠΙΝ  
ΜΕΙΩΣΗΣ  
Ή 
ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  
  

67% 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ  
ΜΕΙΩΣΗ 50%  

55 
  

4.856 
  

2.293 
  

1,40€/τµ 
  

6.798,40 
  

3.210,20 
  

80% 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

86 
  

7.637 
  

0 
  

1,40€/τµ 
  

10.691,80 
  

0,00 
  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

16 
  

1.505 
  

0 
  

1,40€/τµ 
  

2.107,00 
  

0,00 
  

ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

25 
  

2.434 
  

0 
  

1,40€/τµ 
  

3.407,00 
  

0,00 
  

ΑΠΟΡΟΙ  
ΑΠΑΛΛΑΓΗ 

17 
  

1.103 
  

0 
  

1,40€/τµ 
  

1.544,00 
  

0,00 
  

ΣΥΝΟΛΑ 
24.548,2

0 3.210,20 
 

Αναφορικά µε το φόρο ηλεκτροδοτούµενων χώρων (σύµφωνα µε τη Α∆Σ 236/2016 ορίστηκε ως 0,26€ 
/.µ.) το ποσό είσπραξης που θα είχε εισπραχθεί από τις  ανωτέρω κατηγορίες αν δεν υπήρχαν οι 
απαλλαγές – µειώσεις ανέρχεται στα 4.559,10€ αντί του ποσού των 596,18που αναµένεται τελικά έως 
τέλος το έτους  κατόπιν των απαλλαγών. Η επίπτωση στα έσοδα του ∆ήµου θα ανέρθει στο ποσό των 
3.962,92 . 

Ο ανωτέρω πίνακας έχει ληφθεί υπόψη στη µελέτη των ανταποδοτικών τελών του νέου 

έτους 2018 καθότι στα απολογιστικά στοιχεία που βασίστηκε συµπεριλαµβάνονται οι 

ανωτέρω απαλλαγές 

Για το έτος  2018 προτείνονται   απαλλαγές - µειώσεις για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 
και το φόρο ηλεκτροδοτούµενων  στις κάτωθι κατηγορίες  καθώς  και τα αντίστοιχα εισοδηµατικά 
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κριτήρια για τη χορήγησή τους  προκειµένου να διευκολυνθούν από τα οικονοµικά προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. 

α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου.  

β) µείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  20.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  25.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

  δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους ,τρίτεκνους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
κάτω των 20.000€ προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο -  προστατευόµενο τέκνο, ήτοι 26.000€ 
για οικογένεια µε τρία τέκνα, 28.000€ για οικογένεια µε τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

   ε) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε µονογονεικές οικογένειες µε δικαστική απόφαση για 

τη γονική µέριµνα, αφάνεια, χηρεία κ.α  µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 12.000€ 
προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο .Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν δύο εκ των άνω περιπτώσεων µειώσεων – απαλλαγών θα 

εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την 
οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 42/2017 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 

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 των άρθρων 4, 5, 17 και 20 

του Νόµου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόµου 2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 

και 27 παρ. 4), του Νόµου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόµου 2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 

14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόµου 3345/2005 (άρθρο 5). 

6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τα άρθρο 13 

του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/21-02-16)  και αυτές του Ν. 1910/44, της Υπουργικής Απόφασης 21/2361 

(ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 25595/17 
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 7) Τις υπ’ αρ. 67997/1996 και 39593/01 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και το άρθρο 17 

του Ν. 1080/1980 

8) Την υπ’ αριθ. 236/16 Α.∆.Σ., εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 79356/43163/4-11-2015 απόφαση 

του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής  για το έτος 2017 καθώς και την σχετική 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την οποία επικυρώθηκε ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

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 

(5 ΥΠΕΡ-2 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Α. Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το έτος 2018 τη διατήρηση των συντελεστών 

χρέωσης των τελών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και του 

φόρου για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε την υπ’ αριθ. 

236/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, και αναλυτικά: 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  –  µη στεγασµένοι)  Συντελεστής  

Οικίες / κοινόχρηστοι χώροι οικιών 1,40 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι 4,70 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

5,50 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 7,00 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν 

αναφέρεται  σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων, µάντρες 

πώλησης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, 

λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, 

βιοτεχνίες, κλπ. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) 

7,00 € / τ.µ. 

Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού (τα πλασµατικά τετρ. Μέτρα 

που θα αποστέλλονται στον πάροχο ηλ. Ενέργειας θα 
30,00 € ετησίως
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στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ψηφίο και ως εκ 

τούτου η τελική χρέωση δύναται να διαφέρει κατά τι των 30,00 €) 

Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 30% των τ.µ. της 

καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής 
4,70 € / τ.µ. 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ. )  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 60% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστής  

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   2,82 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

3,30 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 4,20 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 4,20 € / τ.µ. 

 

 

Κατηγορία (µη στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ .)  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 30% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστ

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   1,41 € / τ.µ.

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

1,65 € / τ.µ.

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 2,10 € / τ.µ.

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 2,10 € / τ.µ.
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Για τους µη στεγασµένους χώρους από 1.000 τ.µ. και µέχρι 6.000 τ.µ. ορίζεται µειωµένο εµβαδό κατά 

50% (στο τµήµα του εµβαδού από 1.000 τ.µ. και έως 6.000 τ.µ.). 

 

Τα πλασµατικά τετραγωνικά µέτρα των επιφανειών που θα αποστέλλονται στη ∆ΕΗ για 

την εφαρµογή των ανωτέρω συντελεστών θα στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο ψηφίο. Τα 

όποια ποσά κέρδους ή ζηµίας προκύπτουν για το ∆ήµο από τη στρογγυλοποίηση αυτή δε 

θα δύναται να απαιτηθούν από τη µεριά των υπόχρεων ή του ∆ήµου αντίστοιχα. 

Οι ανωτέρω συντελεστές να ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, χρησιµοποιούµενους 

χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας 

για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής διαµορφώσεως των 

εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων.  

 
 
   Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26€ / τ.µ.,  
 

 
Β. Εισηγείται την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών, σύµφωνα µε την παρ.3 του 
άρθρου 202 του Ν 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τα άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/21-02-
16),    στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού του ∆ήµου, ήτοι απόρους, άτοµα µε αναπηρία καθώς και τους 
πολύτεκνους, συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, και τις  µονογονεϊκές οικογένειες, όπως η ιδιότητά τους 
οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Για το Ο.Ε. 2018 η Οικ. Επιτροπή εισηγείται απαλλαγές - µειώσεις για τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού και το φόρο ηλεκτροδοτούµενων  στις κάτωθι κατηγορίες  καθώς  και τα αντίστοιχα 
εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγησή τους  προκειµένου να διευκολυνθούν από τα οικονοµικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, ήτοι: 
 

α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου.  

β) µείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  20.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  25.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

  δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους , τρίτεκνους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
κάτω των 20.000€ προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο -  προστατευόµενο τέκνο, ήτοι 26.000€ 
για οικογένεια µε τρία τέκνα, 28.000€ για οικογένεια µε τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

   ε) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε µονογονεϊκές οικογένειες µε δικαστική απόφαση για 

τη γονική µέριµνα, αφάνεια, χηρεία κ.α  µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 12.000€ 
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προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο .Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν δύο εκ των άνω περιπτώσεων µειώσεων – απαλλαγών θα 

εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη. 

 
• Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Απ.Κόντος και ο κ. Ελ.Πλάτανος, οι οποίοι απείχαν 

από την διεξαχθείσα ψηφοφορία, επιφυλασσόµενοι να τοποθετηθούν επί του θέµατος στην 
προσεχή Συνεδρίαση του ∆.Σ.. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  263/2017 

 
 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί αγορητές αυτών 
καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους.  
 

• Ο Αντιδήµαρχος Οικ. Υπηρεσιών κ. Μ.Λάλος εισηγήθηκε το θέµα, αναφερόµενος σε επιµέρους 
στοιχεία των τελών. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται µε την αριθ. 
263/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 

• Κατά του θέµατος δήλωσε ότι τάσσεται η ∆ηµ. Σύµβουλος κα ∆.Ε.Γκούµα.  
 

• Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Α.Κόντος και Ν.Παπανικολάου υπερψήφισαν την εισήγηση των εν θέµατι 
τελών, δηλώνοντας παράλληλα ότι θα επιθυµούσαν µείωση αυτών για τις οικίες σε ποσοστό 10%. 

 
 
Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα µέσω της αριθ. 263/17 απόφασης Οικ. 
Επιτροπής εισήγηση,  τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») καθώς επίσης: 
• 1) Το άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 

• 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 των άρθρων 4, 5, 

17 και 20 του Νόµου 1080/1980 (246 Α΄),  1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του Νόµου 2130/93 

(άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Νόµου 2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 4), του Νόµου 

2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14),2539/97 (άρθρο 25 παρ. 3) και  του Νόµου 3345/2005 (άρθρο 5). 

• 6) Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Ν. 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τα 

άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α/21-02-16)  και αυτές του Ν. 1910/44, της Υπουργικής 

Απόφασης 21/2361 (ΦΕΚ 819 Β /1993) και της ΚΥΑ 25595/17 

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

άρθρο 17 του Ν. 1080/1980 
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• 8) Την υπ’ αριθ. 236/16 Α.∆.Σ., εγκεκριµένη µε την υπ’ αριθ. πρωτ. 79356/43163/4-11-2015 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής  για το έτος 2017 καθώς και 

την σχετική απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, µε την 

οποία επικυρώθηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017. 

• 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) Τις αριθ. 46/2017 και 16/2017 σχετικές αποφάσεις-διατυπώσεις γνώµης των Συµβουλίων 

∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας αντιστοίχως. 

 

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

 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(21 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) 
 

Τη διατήρηση για το έτος 2018 των συντελεστών χρέωσης των τελών της υπηρεσίας 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού καθώς και του φόρου για τους ηλεκτροδοτούµενους 

χώρους όπως αυτοί διαµορφώθηκαν µε την υπ’ αριθ. 236/2016 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου, και αναλυτικά: 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  –  µη στεγασµένοι)  Συντελεστής  

Οικίες / κοινόχρηστοι χώροι οικιών 1,40 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι 4,70 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

5,50 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 7,00 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. (Ο συντελεστής δεν 

αναφέρεται  σε εκθέσεις -συνεργεία αυτοκινήτων, µάντρες 
7,00 € / τ.µ. 
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πώλησης ξυλείας και οικοδοµικών υλικών, πρατήρια βενζίνης, 

λοιπούς επαγγελµατικούς χώρους, γραφεία, υπηρεσίες, 

βιοτεχνίες, κλπ. Όλα τα παραπάνω εµπίπτουν στην κατηγορία 2) 

Περίπτερα ανεξαρτήτως εµβαδού (τα πλασµατικά τετρ. Μέτρα 

που θα αποστέλλονται στον πάροχο ηλ. Ενέργειας θα 

στρογγυλοποιούνται στο πλησιέστερο ακέραιο ψηφίο και ως εκ 

τούτου η τελική χρέωση δύναται να διαφέρει κατά τι των 30,00 €) 

30,00 € ετησίως

Εργοταξιακός µετρητής (χρέωση στο 30% των τ.µ. της 

καλυπτόµενης επιφάνειας όλης της οικοδοµής 
4,70 € / τ.µ. 

 

Κατηγορία (στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ. )  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 60% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστής  

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   2,82 € / τ.µ. 

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

3,30 € / τ.µ. 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 4,20 € / τ.µ. 

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 4,20 € / τ.µ. 

 

 

Κατηγορία (µη στεγασµένοι  χώροι  άνω των 6.000  τ .µ .)  

Ο συντελεστής έχε ι  ορισθε ί  στο 30% αυτού που έχε ι  

ορισθεί  γ ια  τους  χώρους µέχρι  1 .000  τ .µ.  

Συντελεστ

Εµπορικά καταστήµατα - Επαγγελµατικοί χώροι   1,41 € / τ.µ.

Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης - Αναψυχής (εστιατόρια, ταβέρνες, 

Σνακ Μπαρ, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, µεζεδοπωλεία, πιτσαρίες, 

ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουµατζίδικα, καφενεία, µπαρ, 

1,65 € / τ.µ.
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καφέ - µπαρ, κέντρα διασκέδασης, ίντερνετ καφέ, οινοπωλεία, 

υπαίθριοι και στεγασµένοι χώροι εκδηλώσεων) 

Σούπερ Μάρκετ, Τράπεζες 2,10 € / τ.µ.

Εµπορικά καταστήµατα άνω των 900 τ.µ. 2,10 € / τ.µ.

 

Για τους µη στεγασµένους χώρους από 1.000 τ.µ. και µέχρι 6.000 τ.µ. ορίζεται µειωµένο εµβαδό κατά 

50% (στο τµήµα του εµβαδού από 1.000 τ.µ. και έως 6.000 τ.µ.). 

 

Τα πλασµατικά τετραγωνικά µέτρα των επιφανειών που θα αποστέλλονται στη ∆ΕΗ για 

την εφαρµογή των ανωτέρω συντελεστών θα στρογγυλοποιούνται σε ακέραιο ψηφίο. Τα 

όποια ποσά κέρδους ή ζηµίας προκύπτουν για το ∆ήµο από τη στρογγυλοποίηση αυτή δεν 

θα δύναται να απαιτηθούν από τη µεριά των υπόχρεων ή του ∆ήµου αντίστοιχα. 

Οι ανωτέρω συντελεστές να ισχύσουν και για τους µη ηλεκτροδοτούµενους, χρησιµοποιούµενους 

χώρους και για τα εκτός σχεδίου πόλεως ακίνητα στα οποία έχει επεκταθεί η Υπηρεσία καθαριότητας 

για την αποκοµιδή των απορριµµάτων από ιδρύσεως του ∆ήµου λόγω οριστικής διαµορφώσεως των 

εκτός σχεδίου πόλεως ακινήτων.  

 
 
   Ο φόρος για τους ηλεκτροδοτούµενους χώρους, παραµένει σε 0,26€ / τ.µ.,  
 

 
Β. Εγκρίνει την λήψη απόφασης περί της απαλλαγής ή µείωσης των τελών, σύµφωνα µε την παρ.3 
του άρθρου 202 του Ν 3463/06, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε τα άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 
21Α/21-02-16),    στις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού του ∆ήµου, ήτοι απόρους, άτοµα µε αναπηρία 
καθώς και τους πολύτεκνους, συµπεριλαµβανοµένων των τριτέκνων, και τις  µονογονεϊκές οικογένειες, 
όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα, από την κείµενη νοµοθεσία. 
 

Για το Ο.Ε. 2018 το ∆.Σ. αποφασίζει απαλλαγές - µειώσεις για τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισµού και το φόρο ηλεκτροδοτούµενων  στις κάτωθι κατηγορίες  καθώς  και τα αντίστοιχα 
εισοδηµατικά κριτήρια για τη χορήγησή τους  προκειµένου να διευκολυνθούν από τα οικονοµικά 
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, ήτοι: 
 

α) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε απόρους µε πιστοποίηση από την αρµόδια Κοινωνική Υπηρεσία 
του ∆ήµου.  

β) µείωση 50% για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  20.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

γ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε άτοµα µε αναπηρία 80% και άνω και ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα κάτω των  25.000 € προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο, 
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εφόσον καταθέσουν στο ∆ήµο πιστοποιητικό αρµόδιας υπηρεσίας, µε το οποίο θα αποδεικνύεται η 
ιδιότητά τους. 

  δ) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε πολύτεκνους , τρίτεκνους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα 
κάτω των 20.000€ προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο -  προστατευόµενο τέκνο, ήτοι 26.000€ 
για οικογένεια µε τρία τέκνα, 28.000€ για οικογένεια µε τέσσερα τέκνα κλπ. Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

   ε) απαλλαγή για την κύρια κατοικία σε µονογονεϊκές οικογένειες µε δικαστική απόφαση για 

τη γονική µέριµνα, αφάνεια, χηρεία κ.α  µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κάτω των 12.000€ 
προσαυξηµένο κατά 2.000€ για κάθε ανήλικο - προστατευόµενο τέκνο .Τα κατά νόµο απαιτούµενα 
δικαιολογητικά προς απόδειξη της ιδιότητας θα προσκοµίζονται στην υπηρεσία εσόδων του δήµου. 

Σε περίπτωση που συντρέχουν δύο εκ των άνω περιπτώσεων µειώσεων – απαλλαγών θα 

εφαρµόζεται η ευνοϊκότερη. 

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   261/2017. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                Η ΑΣΚΗΣΑΣΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                          ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΑΜΑΡΑ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 
Κουµαριανός  Ευάγγελος 
Καλαµπόκης  Ιωάννης 
Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 
Παπαλουκά  Ευτυχία 

Παπακώστας  Βασίλειος 
Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 
Ρόκου  Χαρίκλεια 

Καλύβης  Γεώργιος 
Γαλαζούλα  Αλίκη 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 
Ανδρέου Χριστίνα 

Ανεµογιάννης Γεώργιος 
Αγγελής Χρήστος 

Κοπελούσος  Χρήστος 
Κόντος  Απόστολος 

Παπανικολάου  Νικόλαος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Γκούµα  ∆ανάη-Εύα 
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Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                  ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΑΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Εσόδων και ∆ιαχείρισης Περιουσίας  
2. Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου και Προέδρου Οικ. Επιτροπής 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων 
6. Τµήµα Λογιστηρίου 
7. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
8.      Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  
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