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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                             
ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ 

ΓΕΡΑΚΑΣ, 17/11/2020 
 
Προς: Οικονομική Επιτροπή 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ  
 
ΘΕΜΑ:ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2021 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 3 του Ν. 3852/2010 αναφέρεται ότι: «το Δημοτικό Συμβούλιο ορίζει 
τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.»  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 του Ν.4623/9-8-2019 με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 72 του 
Ν.3852/2010 και ειδικότερα στην παρ. ιστ αναφέρεται ότι: «Η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ. 
1Βν) και παρακολουθεί την υλοποίηση τους». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019 (ΦΕΚ 134/9-8-2019 τεύχος Α’) αναφέρεται ότι: «Ο  κατά 
την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 
πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 
συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλείς των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις 
συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 
παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η 
πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν καμία 
πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που 
λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων» . 

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ. 24-9/20-
10-1958 (Φ.Ε.Κ. 171/Α/1958) και των άρθρων 4 και 5 του Ν. 1080/1980 (Φ.Ε.Κ. 246/Α/1980) με το άρθρο 25 παρ. 12 
του Ν. 1828/1989 (Φ.Ε.Κ. 2/Α/3-1-1989) ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται με απόφαση 
του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 όπως 
συμπληρώθηκε με τις  διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες 
δημοτικές 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, όπως τροποποιήθηκαν από το 
Ν. 429/1976 (Φ.Ε.Κ. 235/Α/1976) και το άρθρο 5 του Ν. 1080/1980. Η ως άνω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
κοινοποιείται στους Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο δε συντελεστής ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του επομένου 
έτους. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 185 του 
Ν.4555/2018 και ισχύει, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος  καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο 
που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των 
πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των 
απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων καθώς 
και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους υπηρεσίας που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 
Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και 
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υποχρεώσεων. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  υπολογίζεται επί της επιφανείας του 
εκάστοτε ακινήτου (στεγασμένο ή μη  στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος) και προκύπτει 
από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχει 
ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. Η 
συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των συντελεστών 
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων 
εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της 
κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται είτε στην Οικονομική 
Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση 
των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται 
διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ 
αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων 
ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι 
οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των 
δαπανών με τα έσοδα. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 
συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν 
συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων. 

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 3 του ν.25/1975(Α΄74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 
5 του Ν 3345/2005,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του ν.4555/2018 και ισχύει, «Ακίνητα στα οποία 
διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και 
φωτισμού από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον 
οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τη σχετική  βεβαίωση 
διακοπής από  την ΔΕΔΔΗΕ. Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία 
ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24,9/20-10-1958 β.δ (Α΄171). Εάν παρά την 
υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το 
τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο. 

Επίσης η παρ.4 του άρθρου 1 του Ν.25/75 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους που καθορίζονται με την απόφαση της παρ.1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρείς (3) κατ΄ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

α) Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά  για κατοικία. 

β) Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

γ) Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας. 

Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως 
διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή 
άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.  

Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του 
γενικού συντελεστή της κατοικίας.  

Όπως προβλέπει εξάλλου το άρθρο 5 παρ.1 του Ν.1080/80, για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως 
(καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ), το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι (6.000) τ.μ. μπορεί να 
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ορισθεί μειωμένο από το δημοτικό συμβούλιο, λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών 
καθαριότητας. Για το πέρα των 6.000 τ.μ. εμβαδόν, ο συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60 % 
αυτού που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.  Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους 
μη στεγασμένους χώρους με εμβαδόν μέχρι 6.000 τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής 
μεγαλύτερος του 30 % αυτού που έχει ορισθεί για τα 1.000 πρώτα τ.μ. μη στεγασμένου χώρου.  

Ο συντελεστής του τέλους πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει 
δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και 
συντήρηση των μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη διεξαγωγή, τη 
λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Ο μη προσδιορισμός του τέλους στο προσήκον ύψος, 
έτσι ώστε να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες, συνιστά βαρεία παράβαση καθήκοντος και επισύρει κατά των 
μελών του συμβουλίου την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 141 και 142 του Δ.Κ.Κ. (άρθρο 17 Ν. 1080/80). 

Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για την κάλυψη άλλων 
δαπανών απαγορεύεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).  

1.  Στην εισήγηση για τον καθορισμό Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού περιλαμβάνονται τα 
προβλεπόμενα ΕΣΟΔΑ και ΔΑΠΑΝΕΣ που αφορούν στην χρήση για την οποία καθορίζονται τα τέλη. 

 
2. Τα τέλη υπολογίζονται με βάση τις απολύτως αναγκαίες δαπάνες, λαμβάνοντας υπόψη και τις οικονομίες 
κλίμακας και δεν επιβαρύνθηκαν με το τμήμα των γενικών εξόδων του ΟΤΑ που οφείλονται στην παροχή των εν 
λόγω υπηρεσιών και στην είσπραξη του τέλους. 

 
Υπολογίζεται ότι το τέλος ηλεκτροφωτισμού που επιβάλλεται ανέρχεται σε 1.608.800,00€, ποσοστό 16,20%  
(στρογγυλοποίηση) επί του συνολικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για να καλυφθεί η σχετική δαπάνη. 

A.ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ  ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  ΕΤΟΥΣ 2021 

Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στο 
ποσό των 9.931.828,94 €  όπως αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6011.0004 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων   1.483.273,20 856.803,60 1.461.977,40 

6012.0000 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων   

170.907,77 81.691,24 512.723,31 

6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου   214.915,08 128.726,61 170.031,00 

6021.0003 Αποζημίωση  λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων  
με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ)   0,00 0,00 4.000,00 

6022.0000 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου   

29.170,69 13.635,77 102.842,31 

6041.0004 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με 
σύμβαση ορισμένου χρόνου   523.610,00 311.579,25 499.132,00 

6042.0000 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου   

19.297,02 11.384,27 144.727,65 

6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. μονίμων 
υπαλλήλων   0,00 0,00 328.789,59 

6052.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικού 
με σύμβαση αορίστου χρόνου   0,00 0,00 47.344,61 
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20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. προσωπικού 
με σύμβαση ορισμένου χρόνου   0,00 0,00 144.790,19 

6056.0002 Ετήσια εργοδοτική εισφορά Δήμου κοινωνικής 
ασφάλισης υπερ ΤΠΔΥ-ΤΑΔΚΥ   56.119,34 37.296,00 57.262,95 

6061.0004 Παροχή φρέσκου γάλακτος στους δικαιούχους 
υπαλλήλους του Δήμου   49.381,84 17.176,51 77.326,59 

6063.0008 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 
(2020)   75.000,00 0,00 75.000,00 

6063.0009 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων 
(2021)   0,00 0,00 57.276,22 

6073.0001 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 
συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια   0,00 0,00 2.000,00 

6142.0001 Εργασίες ελέγχου & συντήρησης στα δίκτυα 
ΔΕΔΗΕΕ   0,00 0,00 24.800,00 

6142.0002 
Πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
του κοινού στο πλαίσιο λειτουργίας Πράσινης 
Γωνιάς Ανακύκλωσης στο Δήμο  Παλλήνης   

0,00 0,00 24.800,00 

6142.0003 Εργασίες βιολογικού καθαρισμού καμπίνας 
οχημάτων (2021)   0,00 0,00 10.000,00 

6142.0005 Αμοιβή για εργασίες απομάκρυνσης και διάθεσης 
μπαζών (2021)   0,00 0,00 74.400,00 

6142.0006 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων Γραφείου 
κίνησης (2021)   0,00 0,00 1.400,00 

6142.0009 
Αμοιβή ΔΕΔΔΗΕ για παροχές ηλεκτροδότησης, 
συνδέσεις, επεκτάσεις, μεταφορές καλωδίων, κλπ 
Δημοτικού Φωτισμού   

1.000,00 0,00 2.000,00 

6142.0016 Εργασίες βιολογικού καθαρισμού καμπίνας 
οχημάτων   5.000,00 558,00 732,00 

6142.0019 
Αμοιβή για επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του 
Δήμου για την απόκτηση ΠΕΙ (σύμφωνα με το 
Π.Δ.74/2008)   

2.000,00 0,00 4.000,00 

6142.0026 Αμοιβή Ιατρικών Εξετάσεων Εργαζομένων 
(σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503/ Β΄/2006)   24.450,00 11.866,20 38.000,00 

6142.0029 Εργασίες για έλεγχο και πιστοποίηση  καλής 
λειτουργίας γερανοφόρων   2.000,00 0,00 2.000,00 

6142.0048 Αμοιβή για σύνδεση λήψης σημάτων Γραφείου 
κίνησης (2020)   1.400,00 143,28 2.020,51 

6142.0051 Εργασίες εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων 
(2020)   0,00 0,00 24.800,00 

6151.0004 Δικαιώματα παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας  (ΔΕΗ 
κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας   239.543,04 117.985,86 191.880,30 

6211 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας  

1.260.000,00 729.908,27 1.200.000,00 

6233.0001 Μίσθωση οδοστρωτήρα   1.000,00 0,00 2.000,00 

6233.0002 Μίσθωση φορτωτή σκαπτικού μηχανήματος JCB 
καθαριότητας   10.000,00 0,00 10.000,00 

6233.0003 Μίσθωση για την ρυμούλκηση βαρέων οχημάτων 
προς απόσυρση   2.000,00 0,00 2.000,00 
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20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6234.0002 Μισθώματα γερανών , μεταφορικών μέσων, κλπ   1.000,00 0,00 2.000,00 

6236.0002 Μίσθωση από δορυφορική λήψη σήματος 
τηλεματικής οχημάτων   5.000,00 0,00 5.000,00 

6253.0002 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   25.297,00 22.136,70 24.371,00 

6262.0001 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων 
Δ.Ε.Παλλήνης  (2020)   

0,00 0,00 24.800,00 

6262.0002 Συντήρηση και επισκευή χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων   7.000,00 0,00 7.000,00 

6262.0004 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. 
Ανθούσας (2020)   

1.000,00 0,00 15.000,00 

6262.0005 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Γέρακα 
(2020)   

0,00 0,00 24.800,00 

6262.0006 Συντήρηση και επισκευή αυτόματης 
γκαραζόπορτας αμαξοστασίου   5.000,00 3.968,00 2.000,00 

6262.0007 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών 
σωμάτων Δ.Ε. Γέρακα  (2020)   0,00 0,00 24.800,00 

6262.0039 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. 
Ανθούσας (2021)   

0,00 0,00 1.000,00 

6262.0040 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε. Γέρακα 
(2021)   

0,00 0,00 1.000,00 

6262.0041 
Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
ηλεκτρολογικών Κοινοχρήστων Χώρων Δ.Ε 
Παλλήνης (2021)   

0,00 0,00 1.000,00 

6262.0042 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών 
σωμάτων Δ.Ε. Ανθούσας (2021)   0,00 0,00 15.000,00 

6262.0043 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών 
σωμάτων Δ.Ε. Παλλήνης (2021)   0,00 0,00 24.800,00 

6262.0044 Συντήρηση και επισκευή βλαβών φωτιστικών 
σωμάτων Δ.Ε. Γέρακα (2021)   0,00 0,00 1.000,00 

6263.0009 Επισκευή καδοπλυντηρίου   20.000,00 0,00 20.000,00 

6263.0010 Συντήρηση & έλεγχος ταχογράφων   5.000,00 2.976,00 4.000,00 

6263.0041 Επισκευή συρόμενου μουσαμά στα ανατρεπόμενα 
φορτηγά 2.000,00 0,00 2.000,00 

6263.0043 Εργασίες ευθυγράμμισης αυτοκινήτων   2.000,00 0,00 600,00 

6263.0050 Επισκευή οχημάτων   200.000,00 2.616,40 20.000,00 

6263.0075 Συντηρήσεις & επισκευές μεταφορικών μέσων 
(2021)   0,00 0,00 200.000,00 

6264.0002 Συντηρήσεις & επισκευές   μηχανημάτων έργου  
(2021)   0,00 0,00 50.000,00 
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20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6265.0001 Αναγόμωση και συντήρηση πυροσβεστήρων   2.000,00 0,00 2.000,00 

6265.0002 Επισκευή και συντήρηση κάδων απορριμάτων   24.800,00 0,00 24.800,00 

6265.0006 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού κέντρου   1.000,00 0,00 1.500,00 

6265.0011 Υπηρεσία επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων   3.350,00 790,58 2.000,00 

6265.0012 Συντήρηση συστήματος τοποθετημένων υπόγειων 
κάδων   24.800,00 3.980,40 24.800,00 

6265.0013 Συντήρηση μονάδων εξοπλισμού ασύρματης 
επικοινωνίας   3.298,40 1.649,20 5.000,00 

6265.0016 
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού για τον ανεφοδιασμό 
και τον έλεγχο καυσίμων των οχημάτων του Δήμου   

5.567,60 322,40 11.500,00 

6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων   1.500,00 0,00 1.000,00 

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων   6.000,00 0,00 5.000,00 

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων   25.000,00 0,00 25.000,00 

6323.0001 Τέλη κυκλοφορίας μηχανημάτων έργων   5.000,00 2.148,00 5.000,00 

6323.0002 Τέλη κυκλοφορίας τρικύκλων φορτηγών   1.000,00 0,00 1.000,00 

6323.0003 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας   5.000,00 0,00 5.000,00 

6411.0001 Έξοδα διοδίων   5.000,00 0,00 36.000,00 

6411.0002 Τέλη οχημάτων για τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), έλεγχο 
καυσαερίων (κάρτα καυσαερίων κ.λπ..)   5.000,00 1.482,00 8.000,00 

6411.0003 
Τέλη απογραφής - ταξινόμησης και χορήγησης 
αδείας και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανημάτων 
έργων   

2.000,00 0,00 2.000,00 

6411.0006 
Παράβολα για μεταβίβαση αδειών 
απορριμματοφόρων από χρηματοδοτική μίσθωση 
(laesing)   

150,00 0,00 150,00 

6411.0008 Τέλη λειτουργίας για σταθμούς κινητής υπηρεσίας 
και ειδικών ραδιοδικτύων   1.750,00 1.740,48 1.750,00 

6411.0010 Παράβολα για αλλαγή επωνυμίας αδειών 
κυκλοφορίας στο Υπουργείο Μεταφορών   3.900,00 0,00 3.500,00 

6462 Δημοσίευση προκηρύξεων  5.000,00 0,00 5.000,00 

6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων   203,48 0,00 320,00 

6613.0004 Προμήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού   3.946,92 0,00 4.046,92 

6613.0007 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχανογράφησης 
και εκτυπώσεων (ΤΟΝΕΡ,μελάνια, κλπ)   5.030,28 0,00 1.648,99 

6633.0000 Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, 
χημικά, κ.λ.π.)   6.000,00 0,00 15.000,00 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6634.0001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού   6.405,22 1.106,62 3.166,89 

6635.0001 Προμήθεια σάκκων απορριμμάτων   10.000,00 0,00 25.000,00 

6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων ( 2021-2025 )   0,00 0,00 50.000,00 

6641.0003 Προμήθεια ειδικού διαλύματος ADBLUE   24.633,07 3.571,20 6.388,48 

6641.0006 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων ( 2017 )   250.000,00 114.380,86 235.767,23 

6641.0007 Προμήθεια ειδικού διαλύματος ADBLUE (2021)   0,00 0,00 24.800,00 

6662.0010 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού 
τύπου LED Δ.Ε. Γέρακα 0,00 0,00 74.000,00 

6662.0011 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού 
τύπου LED Δ.Ε. Παλλήνης 0,00 0,00 74.000,00 

6662.0012 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού 
τύπου LED Δ.Ε. Ανθούσας 0,00 0,00 74.000,00 

6671.0003 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 
μεταφορικών μέσων  (2021)  0,00 0,00 40.000,00 

6671.0015 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών Φορτηγών - 
Απορριμματοφόρων (2019) 48.806,40 17.756,80 6.982,40 

6671.0016 Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2020)   24.800,00 3.113,64 9.884,52 

6671.0018 Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων (2021)   0,00 0,00 21.000,00 

6672.0001 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών σαρώθρων (2021)   0,00 0,00 24.800,00 

6672.0006 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 
μηχανημάτων έργου (2021)   0,00 0,00 12.000,00 

6672.0013 Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών 
μηχανημάτων έργου (2019)   7.861,60 3.918,40 1.348,00 

6681.0001 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού (φάρμακα, 
εμβόλια, αναλώσιμα φαρμακευτικού υλικού κ.λ.π.)   24.000,00 0,00 24.031,58 

6699.0001 Προμήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων   5.000,00 0,00 2.000,00 

6699.0004 Προμήθεια μαγνητικών καρτών παρουσίας 
προσωπικού   1.000,00 0,00 1.000,00 

6699.0009 Προμήθεια εξαρτημάτων συστήματος υπόγειας 
αποθήκευσης απορριμμάτων (κάδοι)   6.000,00 0,00 3.000,00 

6699.0010 Προμήθεια φορητών πυροσβεστήρων   2.500,00 2.326,24 2.500,00 

6699.0012 Προμήθεια ταχογράφων   4.000,00 3.695,20 1.000,00 

6699.0013 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας (2020)   1.000,00 0,00 24.800,00 

6699.0015 Προμήθεια τηλεχειριστηρίων πόρτας   500,00 0,00 520,00 

6721.0008 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ / ΕΣΔΝΑ (άρθρο 104, 
Ν.3852/2010) (2020)   951.788,24 326.629,11 326.629,12 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

6721.0009 Εισφορά υπέρ ΦΟΔΣΑ / ΕΣΔΝΑ (άρθρο 104, 
Ν.3852/2010) (2021)   0,00 0,00 929.586,87 

7131.0004 Βενζινοκίνητες φορητές μηχανές   2.000,00 0,00 5.145,00 

7132.0002 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων  
απορριμματοφόρων   4.000,00 0,00 4.000,00 

7132.0003 Προμήθεια τριαξονικού ανατρεπόμενου (6Χ4) 
αρπάγη   230.000,00 0,00 230.000,00 

7132.0007 Προμήθεια φορτηγού  ανατρεπόμενου (HOOKLIFT) 
με δυνατότητα ζεύξης   200.000,00 0,00 200.000,00 

7132.0012 Προμήθεια container απορριμμάτων 22 κυβικών   17.000,00 0,00 17.000,00 

7132.0013 Προμήθεια αλατοδιανομέα (6 κυβικών επί του 
HOOKLIFT)   57.000,00 0,00 57.000,00 

7132.0014 Προμήθεια λεπίδας αποχιονισμού   25.000,00 0,00 25.000,00 

7132.0016 Προμήθεια φορτωτή- εκσκαφέα με παρελκόμενα   1.368,64 0,00 140.000,00 

7132.0017 Προμήθεια φορτωτή - εκσκαφέα   100.000,00 0,00 100.000,00 

7132.0035 Προμήθεια καδοπλυντηρίου   1,00 0,00 180.000,00 

7132.0036 Προμήθεια ενός συρμού τράκτορα και καρότσα 
press container   1.000,00 0,00 250.000,00 

7133.0001 Προμήθεια κάδων   74.000,00 0,00 73.928,80 

7133.0002 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης (2021)   0,00 0,00 74.400,00 

7133.0004 Προμήθεια κάδων ανακύκλωσης   24.800,00 0,00 24.552,00 

7133.0013 Προμήθεια εσωτερικών πλαστικών κάδων 
συστήματος υπογείων κάδων   4.000,00 0,00 4.000,00 

7135.0002 Προμήθεια συσκευών ηλεκτρονικών ταχογράφων   4.000,00 0,00 4.000,00 

7135.0016 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρονικής μπάρας 
στο χώρο του αμαξοστασίου   2.000,00 0,00 3.000,00 

7135.0018 Προμήθεια μονάδων εξοπλισμού ασύρματης 
επικοινωνίας   15.000,00 0,00 15.000,00 

7135.0019 Προμήθεια Εφαρμογών αναβάθμισης 
ηλεκτρονικών ταχογράφων   2.000,00 0,00 2.000,00 

7311.0001 Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης και 
Περίφραξη Χώρου Πράσινου Σημείου - ΣΜΑ 0,00 0,00 180.000,00 

7311.0002 
Κατασκευή εγκαταστάσεων σταθμού 
μεταφόρτωσης απορριμμάτων μικρής κλίμακας και 
πράσινου σημείου   

340.000,00 0,00 140.000,00 

7411.0001 Μελέτες για την κατασκευή κεντρικού Πράσινου 
Σημείου 0,00 0,00 25.000,00 

7411.0002 Μελέτες για την κατασκευή Σταθμού 
Μεταφόρτωσης Αποβλήτων 0,00 0,00 35.000,00 

7412.0001 Μελέτες ωρίμανσης για την κατασκευή σταθμού 
μεταφόρτωσης αποβλήτων Δήμου Παλλήνης  0,00 0,00 14.000,00 
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Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Π/Υ 2020 ΕΝΤ. 31-8-20 Π/Υ 2021 

8111.0001 Υπερωρίες μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας 
Καθαριότητας προηγούμενης χρήσης   7.579,84 7.579,84 15.000,00 

8111.0002 Υπερωρίες υπαλλήλων αορίστου χρόνου 
υπηρεσίας Καθαριότητας προηγούμενης χρήσης   1.352,99 1.352,99 2.450,00 

8111.0005 Υπερωρίες υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 
υπηρεσίας Καθαριότητας προηγούμενης χρήσης   1.112,95 1.112,95 1.600,00 

8112.0000 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (ΠΟΕ)   7.883,92 7.883,92 2.514,44 

8113.0000 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων ( ΠΟΕ )   1.649,20 1.649,20 12.922,20 

8116.0000 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ( ΠΟΕ )   43.303,27 43.303,27 8.667,87 

62.7132.0001  
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟ - 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 0,00 0,00 59.200,00 

 62.7132.0002 
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΦΙΛΟΔΗΜΟ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 0,00 0,00 67.000,00 

 Γενικό Σύνολο Υπηρεσίας Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού 

  9.931.828,94 

Να σημειωθεί ότι ένας  επιπλέον παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί επί του 
παρόντος, είναι η αυστηροποίηση του μηχανισμού εναπόθεσης των συλλεχθέντων απορριμμάτων που καθιστά 
ιδιαίτερα κοστοβόρα την εναπόθεση ειδικών απορριμμάτων όπως μπάζα και ογκώδη αλλά και η αναμενόμενη 
αύξηση από το 2021 της χρέωσης εναπόθεσης ανά τόνο, η χρέωση πλέον των φυτολυμάτων στο ήμισυ του 
τιμολογίου που αφορά στα σύμμεικτα και η σταδιακή επιβολή του περιβαλλοντικού τέλους εναπόθεσης. 

Με δεδομένο ότι οι ποσότητες των απορριμμάτων που συλλέγει ο Δήμος δεν έχουν μειωθεί δραστικά και η 
δυνατότητα εφαρμογής συστημάτων διαλογής στην πηγή και απευθείας διαχείρισης των φυτολυμάτων παρίσταται 
μειωμένη, οι παραπάνω αναφερθείσες αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά το κόστος εναπόθεσης, 
απομειώνοντας το ούτως ή άλλως μικρό θετικό ισοζύγιο χρήσης που παρουσιάζει σήμερα η Υπηρεσία 
Καθαριότητας. 
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Β) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ 

KA    ΠΛΗΡΩΜΕΣ 2019   KA    ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 2019 

20.6* ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 6.202.652,20   0311 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, 
καταστημάτων και λοιπών 
στεγασμένων και μη χώρων 5.803.027,18 

20.7* ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.084.924,36   2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 1.528.514,35 

20.81 
Πληρωμές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 111.317,15   3211 

Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 35.633,31 

  ΣΥΝΟΛΑ: 7.398.893,71     ΣΥΝΟΛΑ: 7.367.174,84 

KA   
 ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8ος 
2019   KA   

EIΣΠΡΑΞΕΙΣ  8ος 
2019 

20.6* ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.681.071,66   0311 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, 
καταστημάτων και λοιπών 
στεγασμένων και μη χώρων 3.461.218,44 

20.7* ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 5.332,00   2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 1.499.430,32 

20.81 
Πληρωμές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 111.317,15   3211 

Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 17.104,33 

  ΣΥΝΟΛΑ: 3.797.720,81     ΣΥΝΟΛΑ: 4.977.753,09 

KA   ΠΛΗΡΩΜΕΣ 8ος 2020   KA   ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 8ος 2020 

20.6* ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.894.246,59   0311 

Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 
(άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, 
καταστημάτων και λοιπών 
στεγασμένων και μη χώρων 3.209.863,10 

20.7* ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 281.248,40   2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού 1.424.047,37 

20.81 
Πληρωμές 
υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 78.569,90   3211 

Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 34.903,18 

  ΣΥΝΟΛΑ: 4.254.064,89     ΣΥΝΟΛΑ: 4.668.813,65 
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Γ) ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016 άρθρο 13, διευρύνεται  το άρθρο 202 παρ.3 του Ν. 3463/2006  και 
δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν κοινωνική πολιτική υπέρ περισσότερων ευπαθών κοινωνικών 
ομάδων και να χορηγούν μέσω των Δημοτικών συμβουλίων τους, μείωση ή απαλλαγή από δημοτικούς φόρους και 
τέλη σε ευπαθείς ομάδες, όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, άποροι, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές 
οικογένειες, και οι μακροχρόνια άνεργοι, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 
νομοθεσία. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή 
απαλλαγής. Η επίπτωση που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης αποτυπώνεται υποχρεωτικά και λαμβάνεται 
υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία, θα 
πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως 
επιδόματα αναπηρίας (π.χ προνοιακά, εξωιδρυματικά, κίνησης κλπ)  τα οποία είναι αφορολόγητα. 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της απογραφής του 2011, την Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη 
και την Καταπολέμηση της Φτώχειας (Περιφέρεια Αττικής – Αύγουστος 2015) καθώς και με τα δημογραφικά 
δεδομένα του Δήμου Παλλήνης και λαμβάνοντας υπόψη και τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19, εκτιμούμε ότι 
οι δικαιούχοι απαλλαγών ανά κατηγορία έχουν ως ακολούθως: 

 Άτομα με αναπηρίες – 150 

 Άτομα με οικονομική αδυναμία – 700 

 Πολύτεκνοι και τρίτεκνοι που εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους – 150 

 Τρίτεκνες οικογένειες – 500 

 Μονογονεϊκές οικογένειες – 150 

 Μακροχρόνια άνεργοι - 1800  

Σύμφωνα και με το ιστορικό αρχείο που τηρεί η υπηρεσία μας αλλά και το γεγονός ότι δεν προσέρχονται όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι, εκτιμούμε ότι το συνολικό κόστος των απαλλαγών θα ανέρθει στο ποσό των 350.000,00€. 

Έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των αποδοχών των πολιτών και ειδικότερα των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων  προτείνουμε τα εξής:  

α) Μείωση κατά ποσοστό 50% στα ανωτέρω διαμορφούμενα τέλη για κατοικίες. Ειδικότερα για:  
α1) Πολύτεκνες οικογένειες (όπως αναγνωρίζονται από το νόμο και με ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο 
εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 25.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €  για κάθε τέκνο πέραν των 
τεσσάρων (4) το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος και έως έξι (6) τέκνα), εφόσον τουλάχιστον τέσσερα από τα 
τέκνα τους είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 
167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 
287/31.12.2013 τεύχος Α’) και Πολύτεκνες οικογένειες με  άνω των έξι (6) τέκνων με την ιδιότητα του 
εξαρτώμενου μέλους άνευ οικονομικών κριτηρίων. 
α2) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από  67% και έως 80% (με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 
που δεν ξεπερνά τις 15.000,00 €)  
α3)  Τρίτεκνες  μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης, σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008) και με ετήσιο 
οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €). 
α4) Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 18.000 €, 
εφόσον όλα τα τέκνα τους  είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 
(ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 
287/31.12.2013 τεύχος Α’). 
α5) Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 15.000 
€, εφόσον όλα τα τέκνα τους  είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 
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(ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 
287/31.12.2013 τεύχος Α’). 
α6) Μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 10.000 €, 
προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €  για κάθε τέκνο το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 τεύχος Α’). 
 

β) Πλήρη απαλλαγή στα ανωτέρω διαμορφούμενα τέλη για κατοικίες. Ειδικότερα για : 
β1) ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, και ετήσιο οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα που δεν 
ξεπερνά τις 15.000,00 €,  
β2) Οικογένειες που έχουν δύο μέλη ΑμεΑ (με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας) και με  ετήσιο 
οικογενειακό  φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 20.000,00 €,  
β3) Τρίτεκνες  μονογονεϊκές οικογένειες (οι έχουσες την ιδιότητα πολύτεκνης, σύμφωνα με τις διατάξεις  
της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3454/2006 και των παρ. 1 & 2 του άρθρου 6 του Ν. 3631/2008) και Πολύτεκνες 
οικογένειες με άνω των τριών τέκνων τα οποία είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
11 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 
4223/13 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 τεύχος Α’) και με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο  εισόδημα που δεν ξεπερνά 
τις 15.000,00 € προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €  (για τις πολύτεκνες οικογένειες) για κάθε τέκνο πέραν των 
τεσσάρων (4) το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος. 
β4) Οικονομικά αδύναμους όπως ορίζονται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-4-2016).     
β5) Τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 12.000 €, 
εφόσον όλα τα τέκνα τους  είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 
(ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 
287/31.12.2013 τεύχος Α’). 
β6)  Μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 
10.000 €, εφόσον όλα τα τέκνα τους  είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 
4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 
(ΦΕΚ 287/31.12.2013 τεύχος Α’). 
β7) Μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα που δεν ξεπερνά τις 7.000 €, 
προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €  για κάθε τέκνο το οποίο είναι εξαρτώμενο μέλος σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 
22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 τεύχος Α’). 

Δ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ  

 Όλες οι  απαλλαγές ή μειώσεις, θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 
επικαιροποίηση των στοιχείων – δικαιολογητικών χωρίς αναδρομική ισχύ και θα  εφαρμόζονται σε όλους 
τους κατοίκους του Δήμου Παλλήνης που δικαιούνται, για μία μόνο οικία ήτοι την κύρια κατοικία (χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, κοιν.χώροι κλπ) και δεν 
τυγχάνουν εφαρμογή σε καταστήματα ή επαγγελματικές στέγες οποιασδήποτε χρήσης. 

 Σε κάθε περίπτωση για να προσμετρηθούν τα τέκνα πρέπει να είναι εξαρτώμενα μέλη σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ 167/23.07.2013 τεύχος Α') όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 22 του Ν. 4223/13 (ΦΕΚ 287/31.12.2013 τεύχος Α’). 

 Η απαλλαγή ή η μείωση των περιπτώσεων α2, β1και β2, αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα μέλος της 
οικογένειας ενήλικας ή εξαρτώμενο με αναπηρία και στην εν λόγω απαλλαγή ή μείωση θα υπολογίζεται 
μόνο το φορολογητέο εισόδημα, χωρίς να προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας. 

 Η απαλλαγή ή η μείωση των περιπτώσεων α6 και β7, αφορά μόνο στην περίπτωση ανεργίας του ή της 
συζύγου όπως δηλώνονται στην φορολογική δήλωση και όχι στα φιλοξενούμενα άτομα. 

 Η απαλλαγή ή η μείωση των περιπτώσεων α5 και β6, αφορά σε οικογένειες όπου  υπάρχει μόνο ένας 
γονέας που ζει με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτώμενο απ΄αυτόν. 
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 Την αίτηση θα υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του ακινήτου του οποίου η οικογένεια πληροί τις ως 
άνω προϋποθέσεις. 

 Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του ατόμου ή του συνόλου των μελών της οικογένειας σε όλα τα 
πιστωτικά ιδρύματα της χώρας και του εξωτερικού ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κλπ. να μην 
υπερβαίνει για το οικονομικό έτος το διπλάσιο του ορίου εισοδήματος για την λήψη των παροχών. 

 Δεν ωφελούνται των παροχών άτομα και οικογένειες που έχουν στην ιδιοκτησία τους  αεροσκάφη, 
ελικόπτερα, ανεμόπτερα, δεξαμενές κολύμβησης και ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. 

 Σε περιπτώσεις φιλοξενίας του αιτούντος από άλλα άτομα συγγενικά ή μη, θα λαμβάνονται υπόψη και τα 
εισοδήματα των φιλοξενούντων ατόμων. 

 Οι ωφελούμενοι σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Δήμο για να 
το δηλώσουν. Οι απαλλαγές ή μειώσεις ισχύουν ως ένα χρόνο υπό τον όρο ότι εξακολουθούν να 
πληρούνται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων δόθησαν.        

Ε) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ 

Για τις  ως άνω περιπτώσεις προκειμένου οι δημότες να λάβουν τις ελαφρύνσεις των δημοτικών τελών θα πρέπει 
να προσκομίσουν τα κάτωθι πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα φωτοαντίγραφα :  

Ε1) Γενικά Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) του ιδιοκτήτη ή μισθωτή (κατοίκου- δικαιούχου) όπου θα αναφέρονται 
όλα τα απαιτούμενα   δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα. 

2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) του αιτούντος ότι όλα τα στοιχεία που καταθέτει είναι 
αληθή και όποια αλλαγή προκύψει θα γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο (π.χ απώλεια ιδιότητας, 
μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ). Εάν αυτό δεν γίνει ο Δήμος θα καταλογίσει  αναδρομικά την 
οφειλή, με τα ανάλογα πρόστιμα στον κατά περίπτωση ωφελούμενο. 

3. Α.Φ.Μ. και φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου , για καταγραφή των στοιχείων των 
δικαιούχων, ώστε να μπορούν να γίνονται επαληθεύσεις δεδομένων, κλπ στοιχείων των δικαιούχων-
ωφελουμένων, αλλά και χρέωσή τους σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων τους ή 
παραπληροφόρησης των υπηρεσιών μας. Για τους ομογενείς επικυρωμένο αντίγραφο, του ειδικού δελτίου 
ταυτότητας ομογενούς και αντίγραφο διαβατηρίου εν ισχύ. Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον και 
άδεια παραμονής. 

4. Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού της ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος. 

5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (του τελευταίου τριμήνου). Για ομογενείς και αλλοδαπούς 
απαιτείται επίσημη μετάφραση του πιστοποιητικού. 

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το Ε9 ακίνητης περιουσίας 
και Ε2 όπου απαιτείται (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση, βεβαίωση περί μη 
υποβολής επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.) 

7. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας του ακινήτου και σε περίπτωση μίσθωσης και το συμφωνητικό μίσθωσης.  Επίσης 
σε περίπτωση μίσθωσης υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, ότι σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης 
δεσμεύεται να προσέλθει στην Υπηρεσία να το δηλώσει προκειμένου να γίνει η επαναφορά των τελών στο 
ακίνητο. Εάν αυτό δεν γνωστοποιηθεί στο Δήμο  θα καταλογιστεί η οφειλή με τα ανάλογα πρόστιμα στον 
ιδιοκτήτη για το χρονικό διάστημα που κάνει χρήση του ακινήτου. 
Εάν το εξαρτώμενο μέλος υποβάλλει φορολογική δήλωση ατομικά, θα πρέπει να προσκομίσει το ατομικό 
εκκαθαριστικό σημείωμα το οποίο και θα συνυπολογιστεί στο οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος με την 
ευρεία έννοια ως αναφέρθηκε ανωτέρω. 

Ε2) Ειδικά Δικαιολογητικά κατά περίπτωση: 
 
Για τις περιπτώσεις (α2, β1, β2): 
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Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά  και επιπλέον: 

 Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (που έχει εκδοθεί για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή για οποιοδήποτε 
λόγο π.χ. κοινωνικές παροχές, φορολογικές κ.α) / Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής 
αναπηρίας με ποσοστό αναπηρίας, είτε Απόφαση συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, που να 
αναφέρεται το ποσοστό συνταξιοδότησης, είτε αποφάσεις και γνωματεύσεις αρμοδίων οργάνων 
(Υγειονομικές επιτροπές) που έχουν εκδοθεί πριν τη λειτουργία των ΚΕΠΑ και εξακολουθούν να 
ισχύουν, είτε βεβαίωση απογραφής στα μητρώα της Πρόνοιας εκδοθείσα από το 2012 και εξής. Σε 
κάθε περίπτωση, στο παραπάνω προσκομιζόμενο έγγραφο θα πρέπει να αναγράφει ρητά το 
ποσοστό της αναπηρίας του αιτούντος ή μέλους της οικογένειας του και τη χρονική διάρκεια ισχύος 
του. 

 
Για την περίπτωση (β4): 

Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον: 

  Βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία Πρόνοιας  που να δηλώνεται η οικονομική αδυναμία, 
εφόσον στις 4/4/2016 κατείχαν νόμιμα ατομικό βιβλιάριο αδυναμίας ή ανασφαλίστου. 

 
Για τις περιπτώσεις (α1, α3, β3): 

Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον:  

 Βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν ισχύ. 
 
Για τις περιπτώσεις (α5, β6) : 

Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον: 

 α) για την περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης : αντίγραφο δικαστικής απόφασης με την οποία 
ανατέθηκε αποκλειστικά η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα ή αντίγραφο πρακτικού 
κοινής συμφωνίας των γονέων, θεωρημένο από το αρμόδιο δικαστήριο με το οποίο ανατέθηκε 
αποκλειστικά η άσκηση γονικής μέριμνας στον ένα εκ των δύο γονέων. 
β) για την περίπτωση χηρείας του μονογονέα: Θα πρέπει να προκύπτει από το πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης η χηρεία. 
γ) για την περίπτωση τέκνου εκτός γάμου του μονογονέα: Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν 
έχει αναγνωρισθεί το τέκνο από τον πατέρα και να φαίνεται εγγεγραμμένο στο πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης σαν κανονική εγγραφή.  

 
Για τις περιπτώσεις (α6, β7) : 

Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά  και επιπλέον: 

  Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ για την ανεργία. 

Ως μακροχρόνια άνεργοι θεωρούνται όσοι έχουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, χρόνο ανεργίας αδιαλείπτως επί 12μηνο και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι 31 Ιανουαρίου το 
αργότερο. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη άρση της απαλλαγής ή της μείωσης. 
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ΣΤ) ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 

Οι επιπτώσεις της επιδημιολογικής κρίσης έπληξαν και πλήττουν άμεσα τόσο την οικονομική θέση του Δήμου όσο 
και αυτή των επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση των νοικοκυριών του Δήμου.   

Επιπρόσθετα έχει πλέον καταστεί σαφές ότι αν και αντιμετωπίσαμε με επιτυχία το πρώτο κύμα της πανδημίας, ο 
κορωνοϊός δεν εξαλείφτηκε (ήδη βιώνουμε ένα δεύτερο κύμα πολύ πιο έντονο από το πρώτο), ούτε θα καταστεί 
διαχειρίσιμος πριν από την παρασκευή ενός αποτελεσματικού εμβολίου και τον εμβολιασμό ενός σημαντικού 
μέρους του πληθυσμού.   Επίσης είναι σαφές ότι οι οικονομικές συνέπειες της πανδημίας αλλά και οι αλλαγές που 
αυτή θα επιφέρει τόσο στην καθημερινότητά μας όσο και στο τρόπο άσκησης της επιχειρηματικότητας θα μας 
συνοδεύουν επί μακρόν, καθιστώντας απαραίτητο για τον Δήμο να έχει τους μηχανισμούς και την οικονομική 
δυνατότητα να σταθεί αρωγός στην τοπική οικονομία και τοπική κοινωνία όχι μόνο σήμερα αλλά συνεχώς για τα 
επόμενα χρόνια. 

Ο Δήμος ήδη έλαβε μια σειρά από μέτρα προς όφελος των κατοίκων και των επιχειρήσεων, τα οποία συνοπτικά 
έχουν ως ακολούθως: 

1. Απαλλαγή των επιχειρήσεων εστίασης από το τέλος κατάληψης κοινοχρήστων χώρων για όσο διάστημα 
απαγορεύεται η χρήση τραπεζοκαθισμάτων. (άρθρο 37, παρ 8. της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’ όπως 
κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το άρθρο 1 του 
Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α'). 

2. Απαλλαγή των επιχειρήσεων που τέθηκαν σε υποχρεωτική διακοπή λειτουργίας από τα τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού για όσο διάστημα παραμένουν σε υποχρεωτική διακοπή, όπως αυτό αποδεικνύεται από το 
Ειδικό Μητρώο. (άρθρο 37, παρ 9. της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’ όπως κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου από 
τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με το άρθρο 1 του Ν.4683/20 (ΦΕΚ 83/10.04.2020 τεύχος Α'). 

3. Απαλλαγή των επιχειρήσεων εστίασης από το τέλος ακαθαρίστων (0,5%) για όσο διάστημα απαγορεύεται η 
χρήση τραπεζοκαθισμάτων. 

4. Ειδικά για την περίοδο 1η Ιουνίου έως 30η Νοεμβρίου 2020: α) επέκταση της άδειας κατάληψης κοινοχρήστων 
χώρων, για όσες επιχειρήσεις έχουν λάβει άδεια και το επιθυμούν, σε επιπλέον κοινόχρηστους χώρους πλατειών, 
πεζοδρομίων, νησίδων, πάρκων και αλσυλλίων, όπου αυτό καθίσταται εφικτό,  με ευνοϊκούς όρους και β) 
παραχώρηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έκαναν χρήση Κ.Χ., δωρεάν, 
όπου αυτό κατέστη εφικτό 

5. Επέκταση των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης των κατοίκων για ένα μεγάλο αριθμό από τις 
συναλλαγές τους με τον Δήμο, προσπάθεια η οποία συνεχίζεται και επεκτείνεται διαρκώς. 

Ήδη με βάση τις υλοποιηθείσες εισπράξεις έως 31/10/2020, τρεις (3) βασικές κατηγορίες εσόδων παρουσιάζουν 
υστέρηση σε σχέση με τις αντίστοιχες του 2019 και οι εκτιμώμενες εισπράξεις έως το τέλος του έτους 
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα: 

  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ   

  31/10/2020 31/12/2020   

 2019 2020 2020 ΔΙΑΦΟΡΑ 2019-2020 % ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2019-2020 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ Δ.Τ. 7.367.174,84 5.892.173,83 6.997.398,59 -369.776,25 -5,02% 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΦΗΧ 1.496.576,37 1.216.688,75 1.457.820,35 -38.756,02 -2,59% 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝ ΤΑΠ 995.612,93 784.765,49 931.968,62 -63.644,31 -6,39% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ -472.176,57   
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Η ανωτέρω τάση αναμένεται να συνεχιστεί και να επιδεινωθεί αφού ήδη έχει επιβληθεί το δεύτερο κατά σειρά 
ολικό lock-down, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι και το τελευταίο. 

Η συνέχιση της πανδημίας, αναπόφευκτα θα επιφέρει αύξηση των μειώσεων – απαλλαγών λόγω του αυξανόμενου 
αριθμού πληττόμενων επιχειρήσεων και νοικοκυριών και την αντίστοιχη μείωση του οικογενειακού εισοδήματος.  

Ζ) ΟΡΘΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΒΑΣΕΙ Ν.4647/2019 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το ΔΕΔΔΗΕ το εμβαδόν των ακινήτων που εμπίπτουν στο τέλος 
καθαριότητας & φωτισμού, (αφαιρουμένων των διακοπών ηλεκτροδότησης, των απαλλαγών των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων, και των πληττόμενων επιχειρήσεων), λαμβανομένης υπόψη και της επιδείνωσης που 
οφείλεται στις επιπτώσεις της πανδημίας (covid – 19), εκτιμάται ως ακολούθως: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2.955.000 

ΧΩΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 925.500 

ΣΥΝΟΛΟ: 3.880.500 

Βάσει του Ν.4647/2019 υπεβλήθησαν διορθωτικές δηλώσεις οι οποίες αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στα 
έσοδα για το έτος 2021. Εκτιμούμε ότι η αύξηση της επιφάνειας των ακινήτων για το  τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού, η οποία θα μπορέσει να ενσωματωθεί στο σύστημα της Υπηρεσίας Εσόδων, θα ανέρθει  περίπου σε  
138.500 τ.μ.  

Ειδικότερα, η επεξεργασία των δηλώσεων μεταβολής τ.μ. από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ και των 
δηλώσεων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας θα επιφέρει αύξηση των εσόδων στο έτος 2021 τα οποία θα 
αφορούν και αναδρομικές οφειλές από 1/1/2020, τα οποία θα βεβαιωθούν και θα αποδοθούν σταδιακά από τους 
παρόχους. 

Ως εκ τούτου η εκτιμώμενη φορολογητέα επιφάνεια των ακινήτων διαμορφώνεται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ  ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3.060.468 (+105.468) 

ΧΩΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 958.532 (+33.032) 

ΣΥΝΟΛΟ: 4.019.000 

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΥΞΗΣΗ: 138.500 
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Η) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

Με βάση τα ταμειακά απολογιστικά στοιχεία έτους 2019 το μεταφερόμενο χρηματικό υπόλοιπο έχει ως 
ακολούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 31.12.2019 

   

Κωδικός Περιγραφή 

Εισπράξεις  και 
πληρωμές βάσει 
απολογιστικών 
πινάκων 2019 

0311.0004 
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, 
καταστημάτων και λοιπών στεγασμένων και μη χώρων 5.803.027,18 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.528.514,35 
3211.0002 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 35.633,31 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ 31/12/2019 7.367.174,84 
ΠΛΕΟΝ    

 5113.0002 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΧΡΗΣΗ 2019 ΑΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 2.665.144,64 

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2019 10.032.319,48 
ΜΕΙΟΝ    

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20) - 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 6.202.652,20 

 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20) - 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 1.084.924,36 

  
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 2019 (ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20) – 
Π.Ο.Ε. 111.317,15 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  ΜΕ 31/12/2019 7.398.893,71 

   

 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 2021 2.633.425,77 

 
Μετά τα ανωτέρω το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρεται στο έτος 2021, ανέρχεται στο ποσό: 
2.633.425,77 € το οποίο θα διατεθεί για δαπάνες εν γένει της Υπηρεσίας Καθαριότητας. 
 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το εν λόγω χρηματικό απόθεμα δημιουργήθηκε σταδιακά για να καλύψει ο Δήμος 
τις επενδύσεις που προβλέπονταν στο Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Διαχείριση των στερεών αποβλήτων που 
ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτυπώθηκε στο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης στερεών αποβλήτων το 
οποίο είναι εναρμονισμένο με τον αντίστοιχο Περιφερειακό και Εθνικό Σχεδιασμό.  Το γεγονός ότι ο Δήμος 
επωφελήθηκε χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως ο Φιλόδημος ΙΙ και το Πράσινο Ταμείο για να χρηματοδοτήσει 
μέρος του επενδυτικού του προγράμματος στον τομέα της Καθαριότητας, συνετέλεσε στην διατήρηση αυτού του 
χρηματοδοτικού αποθέματος το οποίο μετά και την ολοκλήρωση της αγοράς γης (εντός του 2020) που προορίζεται 
για την εγκατάσταση του Κλειστού Σταθμού Μεταφόρτωσης και του Κεντρικού Πράσινου Σημείου θα αξιοποιηθεί 
για την κατασκευή των υποδομών και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία τους. 
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 Θ) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται στο Δήμο μας (αφαιρουμένων των επιφανειών των 
ακινήτων που τυγχάνουν σε διακοπή ηλεκτροδότησης και των επιφανειών που αντιστοιχούν σε μείωση τ.μ. λόγω 
απαλλαγών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις ενότητες Γ’, ΣΤ’ και Ζ’)) ανέρχεται σε  4.019.000 τ.μ., από τα οποία 
3.060.468 τ.μ. είναι στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση νοσηλευτικών 
ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών), 958.532 τ.μ. είναι στεγασμένοι 
και ακάλυπτοι χώροι επαγγελματικής χρήσης (καταστήματα, βιοτεχνίες κ.λ.π.). 

A) Προτείνονται οι κάτωθι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021, σταθεροί κατ’ 
αντιστοιχία με τους συντελεστές έτους 2020 (Απόφαση Δ.Σ. 298/2019): 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα έως 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία (συμπεριλαμβανομένων 
και βοηθητικών χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι οποίοι είναι προσαρτήματα των κατοικιών ή  
εξυπηρετούν τις κατοικίες) και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους αυτών,  χρέωση: 1,10 € ανά 
τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1Α: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 

Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα άνω των 100 τ.μ. που χρησιμοποιούνται για κατοικία 
(συμπεριλαμβανομένων και βοηθητικών χώρων, αποθηκών, χώρων στάθμευσης, κλπ, οι οποίοι είναι 
προσαρτήματα των κατοικιών ή  εξυπηρετούν τις κατοικίες) και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους 
αυτών,  χρέωση: 1,17 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1Β: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Για τις υπό ανέγερση οικοδομές, προοριζόμενες κυρίως για οικιακή χρήση, στις οποίες έχει χορηγηθεί 
εργοταξιακή παροχή ρεύματος,  χρέωση: 0,55 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως επί της συνολικής 
επιφανείας του οικοπέδου. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2: ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

Για τους  στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου δικαίου ή φιλανθρωπικών 
ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους αυτών,  χρέωση: 1,17 € 
ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3: ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα, έως 150 τ.μ.,   που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 
οικονομικής δραστηριότητας: π.χ καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, επαγγελματικές στέγες, βιοτεχνίες, 
βιομηχανίες, κ.λ.π, και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους αυτών,  χρέωση: 3,38 € ανά τετραγωνικό μέτρο 
ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Α: ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα, άνω των 150 τ.μ.,   που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης 
φύσης οικονομικής δραστηριότητας: π.χ καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, επαγγελματικές στέγες, 
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βιοτεχνίες, βιομηχανίες, κ.λ.π, και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους αυτών,  χρέωση: 4,04 € ανά 
τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Β: ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ Η’ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

Για τους στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους – ακίνητα, που χρησιμοποιούνται για εγκατάσταση 
βιομηχανίας παραγωγής μπετόν, αποθήκης τοποθέτησης μπαζών, κηπευτικών χωμάτων, βιοτεχνίες 
επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, μάνδρες υλικών οικοδομών, σιδηρουργεία, μαρμαράδικα, λούνα πάρκ, 
ταπητοκαθαριστήρια, κλπ ,και τους κοινόχρηστους – κοινόκτητους χώρους αυτών,  χρέωση: 5,50 € ανά 
τετραγωνικό μέτρο ετησίως. 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Γ: ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
(ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) 

Για τους μη στεγασμένους χώρους των ακινήτων που εντάσσονται στο Γενικό Συντελεστή 3 και στον ειδικό 
συντελεστή 3Α και χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ο συντελεστής ορίζεται 
στο ήμισυ του αντίστοιχου γενικού ή ειδικού συντελεστή. (Ήτοι χρέωση ανά συντελεστή: Γενικός 
Συντελεστής 3 – 1,69 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, Ειδικός Συντελεστής 3Α - 2,02 € ανά τετραγωνικό 
μέτρο ετησίως) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Δ: ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) 

Για το πέραν των 6.000 τ.μ. εμβαδό των στεγασμένων χώρων των ακινήτων που εντάσσονται στους ειδικούς 
συντελεστές 3Α και 3Β και χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, ο συντελεστής 
ορίζεται στο 60% του αντίστοιχου ειδικού συντελεστή. (Ήτοι χρέωση ανά συντελεστή: Ειδικός Συντελεστής 
3Α - 2,424 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, Ειδικός Συντελεστής 3B - 3,30 € ανά τετραγωνικό μέτρο 
ετησίως) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Ε: ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) 

Για το πέραν των 6.000 τ.μ. εμβαδό των μη στεγασμένων χώρων των ακινήτων που εντάσσονται στο Γενικό 
Συντελεστή 3 και στους ειδικούς συντελεστές 3Α και 3Β και χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής 
δραστηριότητας, ο συντελεστής ορίζεται στο 30% του αντίστοιχου γενικού ή ειδικού συντελεστή, αφού 
πρώτα εφαρμοστεί ο ειδικός μειωτικός συντελεστής 3Γ, στις περιπτώσεις όπου προβλέπεται. (Ήτοι χρέωση 
ανά συντελεστή: Γενικός Συντελεστής 3 – 0,51 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, Ειδικός Συντελεστής 3Α - 
0,61 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως, Ειδικός Συντελεστής 3B - 1,65 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως) 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3ΣΤ: ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
– ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ 

Για τις υπό ανέγερση οικοδομές, προοριζόμενες κυρίως για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας, στις 
οποίες έχει χορηγηθεί εργοταξιακή παροχή ρεύματος,  χρέωση: 1,69 € ανά τετραγωνικό μέτρο ετησίως επί 
της συνολικής επιφανείας του οικοπέδου..  

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι Υπηρεσίες 
καθαριότητας. 

Β) Καθορισμός γενικών συντελεστών τέλους καθαριότητας και φωτισμού, που θα γνωστοποιηθούν στους Παρόχους  
Ηλεκτρικής Ενέργειας για την βεβαίωση και την είσπραξη του ανωτέρω τέλους, για οικιακή χρήση και ακίνητα 
χρησιμοποιούμενα για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 1,10 € ανά τετραγωνικό 
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μέτρο και για άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 3,38 € ανά τετραγωνικό μέτρο με αναγωγή στην τιμή αυτή της 
επιφάνειας των ακινήτων των λοιπών κατηγοριών.  

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι 
Υπηρεσίες καθαριότητας. 

Αναλυτικότερα τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού διαμορφώνονται ως ακολούθως:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΕΩΣΗΣ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡ/ΤΑΣ ΕΚΤ. τ.μ. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ 

ΕΣΟΔΟ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 1,10 937.300 1.031.030,00 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1Α: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ 
ΕΜΒΑΔΟΥ 1,17 2.123.168 2.484.106,56 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 1Β: ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ – 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ 0,55 Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 

συντελεστή 1Α 

Περιπτώσεις μειώσεων α1) έως α6) της Ενότητας Β 

50% της 
αντίστοιχης 
κατηγορίας 

οικιακού 
τιμολογίου 

(συντελεστής μετατροπής εμβαδού: 0,50, 
στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη 

μονάδα) 

Περιπτώσεις απαλλαγών β1) έως β7) της Ενότητας Β 100% απαλλαγή Έχει υπολογιστεί στην εκτίμηση των συνολικών 
επιφανειών 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 2: ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ 

1,17 Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
συντελεστή 1Α 

ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1 ΚΑΙ 2 

 3.060.468 3.515.136,56 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3: ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

3,38 135.158 456.834,04 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Α: ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΜΒΑΔΟΥ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

4,04 823.374 3.326.430,96 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Β: ΧΩΡΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 
Η’ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ 

5,50 Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
συντελεστή 3Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Γ: ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) 

Γ.Σ.3: 1,69 

Ε.Σ.3Α:2,02 

Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
συντελεστή 3Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Δ: ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ Ε.Σ.3Α: 2,424 Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
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ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) Ε.Σ.3Β:3,30 

συντελεστή 3Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3Ε: ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΑΣΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΜΕΙΩΤΙΚΟΣ) 

Γ.Σ.3: 0,51 

Ε.Σ.3Α:0,61 

Ε.Σ.3Β:1,65 

Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
συντελεστή 3Α 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 3ΣΤ: ΑΚΙΝΗΤΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ 

1,69 Περιλαμβάνεται στις επιφάνειες του ειδικού 
συντελεστή 3Α 

ΣΥΝΟΛΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3  958.532 3.783.265,00 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ:  4.019.000 7.298.401,56 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω επιφάνειες εκτιμούμε τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  στο 
ποσό των 7.298.401,56 €, τα οποία εγγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς 0 311.0004, 2111 και 3211.0002 
(βάσει εισπραξιμότητας), καθώς και ποσό 2.633.425,77 € που αντιστοιχεί σε χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο 
από τακτικά έσοδα  ΠΟΕ για  πιστώσεις προοριζόμενες για δαπάνες εν γένει υπηρεσίας Καθαριότητας, όπως  
αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 

ΕΣΟΔΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΠΟΣΟ 

0 311.0004 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) κατοικιών, καταστημάτων και λοιπών 
στεγασμένων και μη χώρων 

6.052.915,32  

2.111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.210.583,06 

3211.0002 - 85 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού βάσει εισπραξιμότητας 34.903,18  

5113.0002 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα  για κάλυψη δαπανών  υπηρεσίας 
Καθαριότητας 

2.633.425,77 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 9.931.827,33 

Ανακεφαλαιώνοντας εκτιμούμε ότι τα έξοδα θα ανέλθουν σε 9.931.828,94 € και τα έσοδα (συμπεριλαμβανομένου 
του χρηματικού υπολοίπου) σε  9.931.827,33 €.  Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης 

 
 

H ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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