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Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
M.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ

ΜΕΛΗΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Ν.ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ
Χ.ΤΣΟΥΛΟΥΧΑΣ
Γ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
Γ.ΖΑΧΑΡΟΣ

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο (33) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι (23)
Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων προσήλθαν οι κ.κ. Α.Τζίβα, Ι.Φίλανδρος, Ι.Κεσκινίδης, Δ.Αϊβατζίδου.
Τα θέματα 1,2,3,4,5,6,7 συζητήθηκαν μαζί και ψηφίστηκαν ξεχωριστά.
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Κατά την διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Δ.Τσαπραζλής
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσεκούρας και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 9ου
θέματος.
Στην αρχή συζήτησης του 10ου αποχώρησαν οι κ.κ. Η.Μπάρμπας,Κ.Κουτρούλης.
Μετά την ψήφιση του 10ου αποχώρησε ο κ. Μ.Βαφειαδάκης και επανήλθε στην αρχή συζήτησης του 12ου
Κατά την διάρκεια συζήτησης του 12ου αποχώρησε ο κ. Π.Βλασσόπουλος
Μετά την ψήφιση του 12ου αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου,Α.Μήνας, Μ.Βαφειαδάκης, Μ.Γαλακτοπούλου
Μετά την ψήφιση του 13ου αποχώρησε ο κ. Γ.Μαστοράκος
Μετά την ψήφιση του 14ου αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Φίλανδρος,Ι.Κεσκινίδης
Μετά την συζήτηση του 15ου προτάθηκε και συζητήθηκε το 18ο θέμα
Μετά την ψήφιση του 18ου αποχώρησε ο κ. Δ.Τσαπραζλής
ΣΕΙΡΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ: 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο ,7ο , 8ο , 9ο , 10ο , 11ο ,
15ο, 18ο, 16ο, 17ο, 19ο, 20ο, 21ο, 22ο, 23ο.

12ο , 13ο, 14ο,

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΒΡΕΘΗΚΕ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη)»
Μετά την εκφώνηση του θέματος η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου διάβασε την εισήγηση, η οποία
έχει ως εξής:
Θέτω υπόψη σας την υπ’ αριθ. 201/19-11-2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στον
Καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2020 (Ανταποδοτικά τέλη), στην οποία η
υπηρεσία αναφέρει τα κάτωθι:
Κύριε Πρόεδρε, έχοντας υπόψη:
1. 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.»
2. 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
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τους».
3. 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» .

4. Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Β.Δ 24-9/20.10.58 θεσμοθετήθηκαν τα τέλη
καθαριότητας και φωτισμού,

τα οποία ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος από τις

διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν 1828/89 για τις υπηρεσίες που παρέχουν οι ΟΤΑ στην
καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων της περισυλλογής και αποκομιδής των απορριμμάτων και
τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων. Το θεσμικό πλαίσιο για τα τέλη καθ/τας και
φωτισμού συμπληρώθηκε με τις διατάξεις των αρθ. 4,5του Ν. 1080/80.
5. 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 υποχρεώσεων.
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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.
6.

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.
7. 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.
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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
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.
Βιομηχανίες, κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, καταβάλλουν τέλη
καθαριότητας για το χρόνο που λειτουργούν και πάντως για χρόνο όχι λιγότερο από τρεις μήνες. Για το
χρόνο αυτό αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από υπεύθυνη δήλωση του καταναλωτή.
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 την 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 142
και 143 του Δ.Κ.Κ ( άρθρο 17 Ν. 1080/80).
Με την 303/22-11-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθορίστηκαν, Α) οι συντελεστές για τα
τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019, ως εξής:
1) Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και για βοηθητικούς χώρους
(υπόγειες αποθήκες προσμετρούμενες κατά το ήμισυ της επιφανείας τους), αποθήκες, χώρους
στάθμευσης, οι οποίοι είναι προσαρτήματα των διαμερισμάτων ή εξυπηρετούν τις κατοικίες ή για
εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στα οποία δεν
συμπεριλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές, # 1,31 # € το τ.μ. το χρόνο.
2) Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και που έχουν ενταχθεί σε ειδικό
τιμολόγιο χρέωσης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με # 1,17€/τμ # το χρόνο.
3) Για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως γενικά: καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια,
επαγγελματικές στέγες, κ.λ.π.#4,56 # € το τ.μ. το χρόνο.
4) Για τους κινηματογράφους ( θερινούς - χειμερινούς ) # 1,71 # € το τ.μ. το χρόνο.
5) Για τους στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας και
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα ιδιωτικά
φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και Σωματεία,
Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Επιμορφωτικοί και Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής,
ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί (Μονάδες Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης )
με # 2,55 # € το τμ το χρόνο.
6) Επαγγελματικά ακίνητα στα οποία εγκαθίστανται νέες επιχειρήσεις (εκτός επιχειρήσεων εστίασης και
επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν καθορισθεί ειδικοί συντελεστές όπως αναφέρονται στην παρούσα) και
για δύο έτη από την έναρξη της λειτουργίας τους, με # 2,43 #€ το τμ το χρόνο.
7) ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ
στην κατηγορία αυτή υπάγονται: οι διαχειριστές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις όπως
υπεραγορές τροφίμων (Σούπερ Μάρκετ) άνω των 100τμ, ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των ειδικοτήτων
άνω των 100τμ, οι ιδιωτικές κλινικές, οίκοι ευγηρίας & υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας, βιοτεχνίες
επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, ξενοδοχεία, βενζινάδικα, με # 5,85 # € το τμ το χρόνο.
Για τους μη στεγασμένους χώρους όλων των ανωτέρω περιπτώσεων που χρησιμοποιούνται για την
εξυπηρέτηση όλων γενικά των επαγγελματικών χώρων ο συντελεστής θα είναι το ήμισυ του συντελεστή
των στεγασμένων.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι
Υπηρεσίες καθαριότητας.

και β) οι απαλλαγές – μειώσεις των Δημοτικών Τελών για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:
Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 30.000€
3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-4-2016)
4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με
τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με οικογενειακό εισόδημα μέχρι
24.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα
τους είναι προστατευόμενα μέλη
5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα τέκνα τους είναι
προστατευόμενα μέλη.
6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€, εφόσον τα τέκνα τους
είναι προστατευόμενα μέλη.
7. Σε μακροχρόνια άνεργους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 7.000€, προσαυξανόμενο κατά
2.000,00€ για κάθε παιδί.
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8. Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/2016
(Α΄94)

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα
έως 20.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα,
έως 50.000€
3. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη.

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 24/9-20/101958) άρθρο 185 του Ν.4555/2018.

Οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας & φωτισμού για το έτος 2020 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν
στο ποσό των 7.763.458,15€ όπως φαίνεται στους
παρακάτω πίνακες
στους
οποίους
αναγράφονται επίσης οι πραγματοποιηθείσες δαπάνες μέχρι 31/72019

KA

206011.001
206012.001
206012.002
206021.001
206022.001
206041.001
20-6042
206051.003
20-

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΤΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΩΣ
ΕΤΟΣ 2020
31/7/2019
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΡΑΓ/ΤΑ
ΠΡΟΥ/ΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
600.541,06
1.500.000,00
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
104.039,19
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
240..000,00
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
9.625,00
0,00
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΔ.Α.Χ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.Α.Χ.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔ.Ο.Χ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΟΧ
Επικουρικό (Τ.Ε.Α.Δ.ΚΥ) (ΕΑΠ 4038702)
(ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ
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333.391,33

550.000,00

40.064,49

80.000,00

161.794,08

200.000,00

32.123,94

50.000,00

19.073,03

30.000,00

3.393,77

6.000,00

6051.004
206051.005
206051.006
206051.007
206151.008
206052.001
206052.006
20-6054
206056.002

206061.001

ΕΙΣΦΟΡΑ (ΕΑΠ. 4038702)
ΕΦΚΑ ΑΠΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
ΕΦΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΕΑΠ4064901)
ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)
ΕΦΚΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064903)
ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π 4065200)
ΕΔΟΕΑΠ(ΕΑΠ 4000700)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ – ΙΔ.Ο.Χ.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ
(ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ) άρθρο
3Ν1726/44,30Ν2252/52,100ΝΔ4260/61
&33ΝΔ5441/66)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΝΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

20-6062

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 112 Ν118/81)

206063.002

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (γάλα) Τριετής
Διεθνής Διαγωνισμός
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΡΟΧ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.ΣΥΝΤ.ΦΑΚ.ΕΚΔ
ΜΕΤΑΦ.- Σ
Παροχ.υπηρες.εναλλακ.διαχ.αποβλ.κατασκ.κατεδαφ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ

206142.015
206142.016
206151.001

-

20-

6211

0,00

84.000,00

56.007,72

120.000,00

25.574,36

66.000,00

1.487,43

4.200,00

100.102,54

200.000,00

857,08

1.000,00

57.346,06

60.000,00

26.600,00

42.000,00

13.977,78

30.000,00

0,00

2.000,00

15.324,31

45.000,00

1.591.698,17

3.310.200,00

1.550,00

0,00

226,05

20.000,00

72.275,85

121.648,96

216.142,69

419.281,11

288.644,59

560.930,07

32.099,94

48.350,00

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,
ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ &ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

-

-

20-6232

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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48.350,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

-

-

20-6253

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
-

-

206262.002
206263.001
206263.003
206263.004
206263.005
206263.006
206263.009

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜ.&ΜΗΧ.ΤΡΙΕΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΠ – Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-Σ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΟ & ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧ.&ΜΗΧ.-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός

206263.010
206263.011
206263.012
206263.013
206264.001

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

206264.005

Συντήρηση επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.φαξ)
συμπ.υλικ

206264.006

Συντήρηση επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.φαξ)
συμπ.υλικ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ &
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

206265.002
206265.003
206265.004
206265.005

Αντικ.επισκ.& βεβαίωση καλής
λειτουρ.ταχογρ.Διεθνής
Συντήρηση & επισκ.οχημάτων (απορρ.φορηγά
επιβ.δικ.)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΠΡΟΜ..ΑΝΤΑΛ.ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ. – Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
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0,00

22.500,00

32.099,94

22.500,00

0,00

10.000,00

3.515,79

11.600,00

118.977,94

220.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

238,21

19.281,00

1.699,61

50,00

19.477,09

70,00

0,00`

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

419,37

4.000,00

0,00

1.500,00

138,88

500,00

144.466,89

269.301,00

0,00

1.000,00

13.599,60

10.000,00

0,00

100,00

0,00

800,00

206265.008
206266.001
206266.003

20-6271
20-6273
206275.001
20-6276
20-6279

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡ.ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑΛ.
(ΣΥΝΑΓ.ΚΑΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
-Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (με
ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ,ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΚΛΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,
ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

20-6321
20-6322

206323.001
206323.002
206323.003
206323.006
206323.007

20-6411
206414.002

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΓ.ΤΑΞ/ΣΗΣ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΑΣ &
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΛΠ)
ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα
EXPRESS
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
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0,00

400,00

0,00

2.976,00

0,00

2.000,00

13.599,60

17.276,00

261,71

750,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

4.148,30

0,00

100,00

261,71

5.198,30

0,00

3.000,00

1.938,00

5.500,00

1.600,00

3.500,00

0,00

1.000,00

0,00

300,00

0,00

20.000,00

0,00

4.000,00

29.997,00

0,00

0,00

0,00

33.535,00

37.300,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ

-

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &

-

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

20-

-

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ
6613.002

1.063,92

5.000,00

0,00

3.410,00

1.063,92

8.410,00

0,00

2.994,60

0,00

2.994,60

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

300,00

0,00

15.300,00

120.674,98

270.160,00

ΜΗΧ/ΤΩΝ
20-

-

6613.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

-

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

-

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &

-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ –

-

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απολυμαντικό
6633.001
κλπ)

-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

-

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
6634.001
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ

-

6634.003

(ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ

-

6635

ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

-

-

ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

206641.001

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤ.&

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ –

11

ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΕΘ.Δ.
20-

-

6641.003

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-Σ

20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

-

5.360,88

14.000,00

1.096,16

4.000,00

203.696,57

288.160,00

0,00

10.000,00

0,00

8.000,00

0,00

7.000,00

0,00

25.000,00

4.331,32

0,00

0,00

500,00

0,00

800,00

454,09

2.000,00

ΠΡΟΜΗΘ.ΕΛΑΙΟΛ.ΜΕΤ/ΚΩΝ

-

6641.007

ΜΕΣ.-ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΕΘΝ.ΔΙΑΓ.

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

-

-

& ΕΡΓΩΝ
20-

-

6662.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΤΗΡ.-

-

ΦΩΤΙΣΤ.ΣΩΜΑΤ.ΕΞΑΡΤ.&
ΔΙΑΦ.ΗΛΕΚΤ.ΥΛΙΚ

20-

-

6662.003
20-

-

6662.007

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

-

ΛΑΜΠ.ΦΩΤ.ΣΩΜ.ΕΞΑΡ.&ΔΙΑΦ.ΗΛΕ – Σ

-

-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &

-

-

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

-

6671.001

-

206671.003

-

ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

-

ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

206672.001

-

ΣΥΝΟΛΟ

206672.002

-

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.(φωτ.εκτυπ.φαξ

-

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.(φωτ.εκτυπ.φαξ)
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20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

-

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6681

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

6721.001

-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΕΣΔΝΑ)

τρέχοντος έτους

4.785,41

3.300,00

1.088,44

1.000,00

1.088,44

1.000,00

0,00

651.698,25

238.136,25

0,00

0,00

238.166,67

238.136,25

889.864,92

1.580,26

0,00

0,00

1.000,00

0,00

10,00

20-

-

ΕΙΣΦΟΡΑ

-

ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΒΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6721.002
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ προηγούμενου έτους
ΕΙΣΦΟΡΑ

-

20-

-

ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΒΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6721.004
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

-

ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

-

20-

-

-

7131.001

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20-

-

-

7131.008

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

20-

-

7131.012

-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

-
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ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΗΜ.ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

20-

-

20-

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

-

7131.014

ΜΟΝΑΔΩΝ

0,00

10,00

0,00

12.714,96

0,00

125.458,96

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-

20-

-

111.724,00

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7131.013

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

-

-

ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΚΕΡΑΙΩΝ
7131.020
ΑΥΤΟΚ.(ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ) & ΚΤΙΡ.

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

20-

-

-

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ

7132.011

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

-

20-

7134.001

-

20-

7134.002

-

20-

7134.003

-

20-

7134.004

-

20-

7134.005

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
2.938,80

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Η/Υ

-

3.000,00

357,12

1.000,00

0,00

2.000,00

0,00

1.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ &

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

-

0,00
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η/Υ

-

5.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΚΤΥΠΩΤ.ΦΩΤ/ΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ,
ΤΗΛΕΦ. ΚΛΠ
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ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ

-

20-

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
0,00

2.000,00

3.295,92

14.000,00

0,00

2.604,00

24.301,52

24.300,00

0,00

744,00

0,00

2.604,00

2.994,60

0,00

27.296,12

30.252,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

7134.006

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20-

-

20-

-

20-

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

-

7135.009

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-

20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

-

7135.002

-

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-

7135.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ

7135.010
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ
20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

7135.022

ΤΟΠΟΘΕΤ.ΕΞΟΠΛ.ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20-

-

7325.009

-

Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -

-

ΠΟΕ
20-

-

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

-

8113.001

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1.897,20

5.000,00

2.106,48

20.000,00

22.076,59

50.000,00

587,16

25.933,87

26.667,43

100.933,87

0,00

60.650,19

0,00

190.265,88

0,00

250.916,07

20-

-

Διάφορα έξοδα

-

8115.001
20-

-

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

-

8116.001
20-

-

Λοιπά έξοδα

-

8117.001

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

-

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

-

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ

-

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
20-

-

Προβλ.μη εισπρ.υπολ.βεβ.έσοδα –

-

8511.002

ΚΑ3211.002καθ

20-

-

Προβλ.μη εισπρ.υπολ.βεβ.έσοδα –

-

8511.003

ΚΑ3211.002καθ

-

-

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΙΤΟΥΣ
00-

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

-

6521

(ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

46.190,47

45.155,25

20.621,89

21.657,11

-

00-6526

-

ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ

ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)
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-

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66.812,36

66.812,36

2.610.335,96€

7.763.458,15€

Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων ετών, μέχρι και 31/12/2019 το οποίο μεταφέρεται στο
έτος 2020, θα ανέρθει στο ποσό των 895.201,39€ εκ του οποίου το ποσό των: 794.267,72€ θα διατεθεί
για την κάλυψη εν γένει δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, και το ποσό των 100.933,87€ για οφειλές
ανεξόφλητων τιμολογίων.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016 άρθρο 13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
Ν.4558/2018 και ισχύει, διευρύνεται το άρθρο 202 παρ.3 του νέου Δημοτικού – Κοινοτικού Κώδικα και
δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων
και να χορηγούν μέσω των Δημοτικών ή Κοινοτικών 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, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α΄94).
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.
Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των αποδοχών των πολιτών και
ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προτείνει τα εξής:
Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως
15.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως
30.000€
3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/44-2016)
4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και

σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον

εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με
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οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί
πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη
5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα τέκνα τους
είναι προστατευόμενα μέλη.
6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€, εφόσον τα τέκνα
τους είναι προστατευόμενα μέλη.
7. Σε μακροχρόνια άνεργους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 7.000€, προσαυξανόμενο κατά
2.000,00€ για κάθε παιδί.
8. Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του
Ν.4389/2016 (Α΄94)

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα
έως 20.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα,
έως 50.000€
3. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα
τέκνα τους είναι προστατευόμενα μέλη.

Προϋποθέσεις ένταξης:
Όλες οι απαλλαγές, θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την επικαιροποίηση των
στοιχείων – δικαιολογητικών χωρίς αναδρομική ισχύ και θα εφαρμόζονται σε όλους τους κατοίκους του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής που δικαιούνται, για μία μόνο οικία ήτοι η κύρια οικία (χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, κοιν.χώροι κλπ) και δεν
τυγχάνουν εφαρμογή σε καταστήματα ή επαγγελματικές στέγες οποιασδήποτε χρήσης.
 Η απαλλαγή ή η μείωση των περιπτώσεων Α1, Α2, Β1, Β2, αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα
μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο με αναπηρία και στην εν λόγω απαλλαγή ή
μείωση θα υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, χωρίς να προσμετρούνται τα πάσης
φύσεως επιδόματα αναπηρίας.
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 Η απαλλαγή των μακροχρόνια ανέργων της περίπτωσης Α7, 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 Α6 και Β3, της μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά σε
οικογένειες όπου

υπάρχει μόνο ένας γονέας που ζει με ένα τουλάχιστον παιδί εξαρτώμενο

απ΄αυτόν.
 Την αίτηση θα υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο μισθωτής του ακινήτου του
οποίου η οικογένεια πληροί τις ως άνω προϋποθέσεις.
 Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α΄βαθμού συγγένειας ο οποίος διαμένει με την
οικογένεια, (περίπτωση φιλοξενούμενου). Στην περίπτωση αυτή στο οικογενειακό εισόδημα
προσμετρείται και το εισόδημα του φιλοξενούμενου ενήλικα.

Απαραίτητα – υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους ωφελούμενους
την ένταξή τους στην απαλλαγή ή τη μείωση των Δημοτικών Τελών.

για

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) του ιδιοκτήτη ή μισθωτή όπου θα αναφέρονται όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.
2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) του αιτούντος ότι όποια αλλαγή προκύψει θα
γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο (π.χ απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το Ε9 (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).
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Για την περίπτωση (Α1 ):
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Α2):
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Α3):
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
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 την περίπτωση (Α4) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν
ισχύ.
Για την περίπτωση (Α5) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Για την περίπτωση (Α6) :
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 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 την περίπτωση (Α7) :
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.
Για την περίπτωση (Α8) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του
ΟΠΕΚΑ για την υπαγωγή του στο (Κ.Ε.Α).
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Για την περίπτωση (Β1)
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.

Για την περίπτωση (Β2)
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Β3)
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 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι
30/1/ το αργότερο. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί στην άρση της
απαλλαγής ή της μείωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό εκτιμώμενο εμβαδόν των ακινήτων που εμπίπτουν στο τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, (αφαιρουμένου των διακοπών ηλεκτροδότησης και των απαλλαγών των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων) είναι:
Α). ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Β). ΧΩΡΟΙ ΑΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Μ2
Μ2

2.327.305,34 * 1,31€ = 3.048.769,99€
385.182,02 * 4,56€= 1.756.430,01€
ΣΥΝΟΛΟ

4.805.200,00€

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν τεθεί υπόψη μας, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, τα αναμενόμενα έσοδα ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού συμπεριλαμβανομένου
και του χρηματικού υπολοίπου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαλλαγές – μειώσεις των Δημοτικών Τελών
για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τους Ν.4368/2016 & Ν.4389/2016, είναι ισοσκελισμένα
σε σχέση με τα προτεινόμενα έξοδα εφόσον οι προτεινόμενοι ως ακολούθως για το έτος 2020 συντελεστές
τελών καθαριότητας & φωτισμού παραμείνουν στα ίδια επίπεδα των αντίστοιχων συντελεστών που ίσχυαν
για το έτος 2019, ήτοι:
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1) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και για βοηθητικούς χώρους,
αποθήκες ισογείου και άνωθεν ορόφων, χώρους στάθμευσης, οι οποίοι είναι προσαρτήματα των
διαμερισμάτων ή εξυπηρετούν τις κατοικίες και κοινόχρηστοι – κοινόκτητοι χώροι όλων των οικιών, με #
1,31€/τμ # το χρόνο.
1α ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για τους στεγασμένους χώρους – υπόγειες αποθήκες οι οποίοι είναι
προσαρτήματα των διαμερισμάτων ή εξυπηρετούν τις κατοικίες με
# 0,66€/τμ # το χρόνο.
1β) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για τους στεγασμένους χώρους - ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και που έχουν ενταχθεί
σε ειδικό τιμολόγιο χρέωσης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με # 1,17€/τμ # το χρόνο.
2) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς, #1,31€/τμ # το χρόνο.
3) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής
δραστηριότητας: π.χ καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, επαγγελματικές στέγες, κ.λ.π, και οι κοινόχρηστοι
– κοινόκτητοι χώροι αυτών, με # 4,56€/τμ # το χρόνο.
3α) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ :
Για τους κινηματογράφους ( θερινούς - χειμερινούς ) με # 1,71€/ τ.μ. # το χρόνο.
3β) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα ιδιωτικά
φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και Σωματεία,
Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Επιμορφωτικοί και Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής,
ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί (Μονάδες Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης )
με # 2,55€/τμ # το χρόνο.
3γ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Επαγγελματικά ακίνητα στα οποία εγκαθίστανται νέες επιχειρήσεις (εκτός επιχειρήσεων εστίασης και
επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν καθορισθεί ειδικοί συντελεστές όπως αναφέρονται στην παρούσα) και
για δύο έτη από την έναρξη της λειτουργίας τους, με # 2,43€/τμ # το χρόνο.
3δ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΧΩΡΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: οι διαχειριστές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις όπως
υπεραγορές τροφίμων (Σούπερ Μάρκετ) άνω των 100τμ,
ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των
ειδικοτήτων άνω των 100τμ, οι ιδιωτικές κλινικές, οίκοι ευγηρίας & υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας,
βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, ξενοδοχεία, βενζινάδικα, με # 5,85€/τμ # το χρόνο.
3ε) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΣΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :
Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται στο Γενικό
Συντελεστή 3 και στους ειδικούς συντελεστές (από 3α έως 3δ) και
χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
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ο συντελεστής θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου γενικού συντελεστή
ή ειδικού.
3στ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ :
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα και για το πέραν των
6.000τμ εμβαδόν, ο συντελεστής ορίζεται στο 60% του αντίστοιχου
συντελεστή (γενικός συντελεστής 3 & ειδικών συντελεστών
από 3α έως 3δ).
3ζ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ :
Για τους μη στεγασμένους χώρους και για το πέραν των 6.000τμ
εμβαδόν ο συντελεστής ορίζεται στο 30% του αντίστοιχου συντελεστή
(γενικού 3 & ειδικού 3α – 3δ), αφού πρώτα εφαρμοστεί ο ειδικός
μειωτικός συντελεστής 3ε.
4) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ
Για τις υπό ανέγερση οικοδομές ασχέτως προοριζόμενης χρήσης στις οποίες έχει χορηγηθεί εργοταξιακή
παροχή ρεύματος ορίζεται συντελεστής # 2,28€/τμ # το χρόνο επί της συνολικής επιφανείας του
οικοπέδου.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι
Υπηρεσίες καθαριότητας.
Με βάσει τα ανωτέρω τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα διαμορφώνονται ως ακολούθως :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

0311

0313.001

0313.002

2111.001

2111.002

Προβλεπόμενα έσοδα από το τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, από
ΔΕΗ & εναλλακτικούς παρόχους
Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
(από Δήμο)
Προβλεπόμενα έσοδα από τέλη
καθαριότητας & φωτισμού
(ανείσπρακτα από ΔΕΗ &
εναλλακτικούς παρόχους)
Προβλεπόμενα έσοδα
παρελθόντων οικ.ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά, από
τέλη καθαριότητας & φωτισμού (
από το Δήμο)
Προβλεπόμενα έσοδα
παρελθόντων οικ.ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά, από
τέλη καθαριότητας & φωτισμού
(ανείσπρακτα από ΔΕΗ &
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3.800,000,00

20.000,00

3.000,00

180.000,00

35.000,00

2111.003

3121.006

3121.005

3211.001
3211.002

5119.002

5111.002

εναλλακτικούς παρόχους)
Προβλεπόμενα έσοδα από το τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, από
ΔΕΗ & εναλλακτικούς παρόχους
Δάνειο ΤΠΔ που αφορά
Ενεργ.αναβάθμιση Δημοτ.Οδοφ.
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
Δάνειο ΤΠΔ που αφορά
Ενεργ.αναβάθμιση Δημοτ.Οδοφ.
Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών της υπηρεσίας
καθαριότητας
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
της υπηρεσίας καθαριότητας.
ΣΥΝΟΛΟ

1.005.200,00

375.000,00

1.125.000,00

259.180,00
65.876,56

794.267,72

100.933,87
7.763.458,15

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
20*
00-6521
00-6526

Λοιπές δαπάνες της υπηρεσίας
(αναλογία) από Τόκους Δανείων
(αναλογία) από Χρεολύσια Δανείων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ :
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ :

7.696.645,79€
45.155,25€
21.657,11€
7.763.458,15€

7.763.458,15€
7.763.458,15€

Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά
α) " τον καθορισμό συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού έτους
2020 "
β) "τις απαλλαγές – μειώσεις των Δημοτικών Τελών για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες "
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν
 Τις διατάξεις του άρθρου 185 του Ν.4555/19-7-2018 (Φ.Ε.Κ.Α΄133/19-7-2019 –ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) και του άρθρου 11 του Ν.4623/9-8-2019 (Φ.Ε.Κ. Α΄134/9-8-2019), όπου
έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από
την Οικονομική Επιτροπή, είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που λαμβάνουν 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
 Το γεγονός μη υπάρξεως εναλλακτικών προτάσεων με τις παραπάνω προϋποθέσεις,
ΕΝΕΚΡΙΝΕ Την πρόταση της υπηρεσίας η οποία διαβιβάσθηκε από την Οικονομική Επιτροπή, σχετικά με
τους συντελεστές καθαριότητας και φωτισμού, τις απαλλαγές – μειώσεις των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
καθώς και τα έσοδα και τις δαπάνες για το έτος 2020, σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων,
Υπερψηφισάντων των κ.κ. Δ.Δημητρόπουλου, Δ.Αϊβατζίδου-Ποριώτου, Μ.Ζούρου, Μ.Ιγγλέζη,
Ε.Κουτσογιαννάκη, Α.Παναγιωτακοπούλου-Γαβριέλη, Η.Μοσχονά, Γ.Οικονομίδη, Δ.Τσεκούρα,
Ε.Βαβουράκη, Κ.Γεωργοπούλου, Χ.Αγγελοπούλου, Γ.Πέτρου, Ν.Σπυρόπουλου και
Μειοψηφούντων των κ.κ. Γ.Παπαδημητρίου, Α.Μήνα, Η.Μπάρμπα, Μ.Βαφειαδάκη, Δ.Τσαπραζλή,
Π.Βλασσόπουλου, Γ.Μαστοράκου, Μ.Γαλακτοπούλου-Σπετσιώτη, Ι.Κεσκινίδη, Ι.Φίλανδρου, Κ.Κουτρούλη,
Α.Ασημακοπούλου, Α.Τζίβα, Φ.Βελλίδου, Ε.Βλαντή
Ως εξής:

KA

206011.001
206012.001
206012.002
206021.001
206022.001
206041.001
20-6042
206051.003
206051.004
206051.005

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020
ΕΤΟΣ 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΩΣ
ΕΤΟΣ 2020
31/7/2019
ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΡΑΓ/ΤΑ
ΠΡΟΥ/ΝΤΑ
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
600.541,06
1.500.000,00
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
104.039,19
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΙΜΩΝ
240..000,00
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
9.625,00
0,00
ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΙΔ.Α.Χ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.Α.Χ.
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΙΔ.Ο.Χ.
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔ.ΟΧ
Επικουρικό (Τ.Ε.Α.Δ.ΚΥ) (ΕΑΠ 4038702)
(ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ)ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΙΔΙΚΗ
ΕΙΣΦΟΡΑ (ΕΑΠ. 4038702)
ΕΦΚΑ ΑΠΔ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
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333.391,33

550.000,00

40.064,49

80.000,00

161.794,08

200.000,00

32.123,94

50.000,00

19.073,03

30.000,00

3.393,77

6.000,00

0,00

84.000,00

206051.006
206051.007
206151.008
206052.001
206052.006
20-6054
206056.002

206061.001

ΕΦΚΑ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(ΕΑΠ4064901)
ΕΦΚΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ – ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064902)
ΕΦΚΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ – ΟΠΑΔ (ΕΑΠ4064903)
ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) ΙΚΑ (Ε.Α.Π 4065200)
ΕΔΟΕΑΠ(ΕΑΠ 4000700)
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΙΚΑ – ΙΔ.Ο.Χ.
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΚΥ
(ΤΠΔΥ/τ.ΤΑΔΚΥ) άρθρο
3Ν1726/44,30Ν2252/52,100ΝΔ4260/61
&33ΝΔ5441/66)
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΕΝΔΥΣΗ
ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ & ΕΝΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ)

20-6062

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟΒΙΟΥΝΤΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (άρθρο 112 Ν118/81)

206063.002

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (γάλα) Τριετής
Διεθνής Διαγωνισμός
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ & ΤΡΙΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΙΔΟΤΗΤΑ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΙΔ.ΔΙΚΑΙΟΥ
ΠΑΡΟΧ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.ΔΙΑΔ.ΣΥΝΤ.ΦΑΚ.ΕΚΔ
ΜΕΤΑΦ.- Σ
Παροχ.υπηρες.εναλλακ.διαχ.αποβλ.κατασκ.κατεδαφ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ (ΔΕΗ κλπ) ΑΠΟ
ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜ.ΤΕΛΩΝ
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤ.ΡΕΥΜΑΤΟΣ

206142.015
206142.016
206151.001

-

20-

6211

56.007,72

120.000,00

25.574,36

66.000,00

1.487,43

4.200,00

100.102,54

200.000,00

857,08

1.000,00

57.346,06

60.000,00

26.600,00

42.000,00

13.977,78

30.000,00

0,00

2.000,00

15.324,31

45.000,00

1.591.698,17

3.310.200,00

1.550,00

0,00

226,05

20.000,00

72.275,85

121.648,96

216.142,69

419.281,11

288.644,59

560.930,07

32.099,94

48.350,00

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ,
ΚΟΙΝΟΧΡ.ΧΩΡΩΝ &ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΝΟΙΚΙΑ – ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ

-

-

20-6232

ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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48.350,00

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

-

-

20-6253

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
ΜΕΣΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
-

-

206262.002
206263.001
206263.003
206263.004
206263.005
206263.006
206263.009

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ
ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΜΑ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΧΗΜ.&ΜΗΧ.ΤΡΙΕΤΗΣ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ – ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΚΛΠ – Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-Σ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ
ΠΛΥΣΙΜΟ & ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧ.&ΜΗΧ.-Τριετής Διεθνής Διαγωνισμός

206263.010
206263.011
206263.012
206263.013
206264.001

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ

206264.005

Συντήρηση επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.φαξ)
συμπ.υλικ

206264.006

Συντήρηση επισκ.λοιπ.μηχαν.(φωτ.εκτυπ.φαξ)
συμπ.υλικ.
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ &
ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

206265.002
206265.003
206265.004
206265.005

Αντικ.επισκ.& βεβαίωση καλής
λειτουρ.ταχογρ.Διεθνής
Συντήρηση & επισκ.οχημάτων (απορρ.φορηγά
επιβ.δικ.)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ &
ΠΡΟΜ..ΑΝΤΑΛ.ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ. – Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ
ΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
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0,00

22.500,00

32.099,94

22.500,00

0,00

10.000,00

3.515,79

11.600,00

118.977,94

220.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

238,21

19.281,00

1.699,61

50,00

19.477,09

70,00

0,00`

100,00

0,00

100,00

0,00

100,00

419,37

4.000,00

0,00

1.500,00

138,88

500,00

144.466,89

269.301,00

0,00

1.000,00

13.599,60

10.000,00

0,00

100,00

0,00

800,00

206265.008
206266.001
206266.003

20-6271
20-6273
206275.001
20-6276
20-6279

ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΝΤΗΡ.ΣΥΣΤΗΜ.ΑΣΦΑΛ.
(ΣΥΝΑΓ.ΚΑΜΕΡΕΣ)
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
-Σ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ
ΥΔΡΕΥΣΗ , ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
(ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ)
ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ (με
ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους
υπηρεσίες
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ,ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ, ΚΛΠ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ,
ΑΡΔΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟ, ΚΑΘ/ΤΗΤΑ
ΣΥΝΟΛΟ

20-6321
20-6322

206323.001
206323.002
206323.003
206323.006
206323.007

20-6411
206414.002

ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΚΤΕΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΑΠΟΓ.ΤΑΞ/ΣΗΣ ΧΟΡΗΓ.ΑΔΕΙΑΣ &
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
(ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΚΛΠ)
ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΔΟΥ
ΤΕΛΗ ΔΙΟΔΙΩΝ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ Πρόγραμμα
EXPRESS
ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (Καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
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0,00

400,00

0,00

2.976,00

0,00

2.000,00

13.599,60

17.276,00

261,71

750,00

0,00

100,00

0,00

100,00

0,00

4.148,30

0,00

100,00

261,71

5.198,30

0,00

3.000,00

1.938,00

5.500,00

1.600,00

3.500,00

0,00

1.000,00

0,00

300,00

0,00

20.000,00

0,00

4.000,00

29.997,00

0,00

0,00

0,00

33.535,00

37.300,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ

-

ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ &

-

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

20-

-

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

-

ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Η/Υ & ΛΟΙΠΩΝ
6613.002

1.063,92

5.000,00

0,00

3.410,00

1.063,92

8.410,00

0,00

2.994,60

0,00

2.994,60

0,00

10.000,00

0,00

5.000,00

0,00

300,00

0,00

15.300,00

ΜΗΧ/ΤΩΝ
20-

-

6613.003

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

-

ΤΑΧΟΓΡΑΦΩΝ

-

ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &

-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ –

-

ΑΠΟΣΜΗΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (απολυμαντικό
6633.001
κλπ)

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

-

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

-

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ

6634.001
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
20-

-

-

6634.003

(ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ)

20-

-

-

6635

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΑΡΩΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΚΑΥΣΙΜΑ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

-

-

-

-
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20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤ.&

-

ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΩΝ –

6641.001

120.674,98

270.160,00

5.360,88

14.000,00

1.096,16

4.000,00

203.696,57

288.160,00

0,00

10.000,00

0,00

8.000,00

0,00

7.000,00

0,00

25.000,00

4.331,32

0,00

0,00

500,00

0,00

800,00

ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΕΘ.Δ.
20-

-

6641.003

ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-Σ

20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

-

ΠΡΟΜΗΘ.ΕΛΑΙΟΛ.ΜΕΤ/ΚΩΝ

-

6641.007

ΜΕΣ.-ΤΡΙΕΤΗΣ ΔΙΕΘΝ.ΔΙΑΓ.

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

-

-

& ΕΡΓΩΝ
20-

-

6662.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΠΤΗΡ.-

-

ΦΩΤΙΣΤ.ΣΩΜΑΤ.ΕΞΑΡΤ.&
ΔΙΑΦ.ΗΛΕΚΤ.ΥΛΙΚ

20-

-

6662.003
20-

-

6662.007

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

-

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

-

ΛΑΜΠ.ΦΩΤ.ΣΩΜ.ΕΞΑΡ.&ΔΙΑΦ.ΗΛΕ – Σ

-

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ &

-

ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
20-

-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

6671.001
20-

-

6671.003
20-

-

6672.001

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

-

ΕΠΙΣΚ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.(φωτ.εκτυπ.φαξ

-

30

20-

-

6672.002

.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.(φωτ.εκτυπ.φαξ)

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

20-

-

ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ

-

-

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

-

ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

6681

20-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

6721.001

-

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

-

ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ (ΕΣΔΝΑ)

τρέχοντος έτους

454,09

2.000,00

4.785,41

3.300,00

1.088,44

1.000,00

1.088,44

1.000,00

0,00

651.698,25

238.136,25

0,00

0,00

238.166,67

238.136,25

889.864,92

1.580,26

0,00

0,00

1.000,00

20-

-

ΕΙΣΦΟΡΑ

-

ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΒΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6721.002
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ προηγούμενου έτους
ΕΙΣΦΟΡΑ

-

20-

-

ΕΙΔΙΚ.ΔΙΑΒΑΘ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
6721.004
Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ 2019

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

-

ΕΡΓΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ

-

20-

-

-

7131.001

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΛΟΙΠΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20-

-

7131.008

-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

-
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20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΩΝ ΝΕΡΟΥ

-

0,00

7131.012

-

-

-

ΕΓΚΑΤ.ΣΥΣΤΗΜ.ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

7131.013
20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

20-

-

ΜΟΝΑΔΩΝ

111.724,00

0,00

10,00

0,00

12.714,96

0,00

125.458,96

0,00

170.000,00

0,00

170.000,00

2.938,80

5.000,00

0,00

3.000,00

357,12

1.000,00

0,00

2.000,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

-

20-

0,00

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

-

7131.014

-

10,00

ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ & ΚΕΡΑΙΩΝ
7131.020
ΑΥΤΟΚ.(ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ) & ΚΤΙΡ.

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

20-

-

-

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΚΤΟΡΑ

7132.011

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

Η/Υ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ

-

20-

7134.001

-

20-

7134.002

-

20-

7134.003

-

20-

7134.004

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ

Η/Υ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Η/Υ

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ &

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
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20-

-

7134.005

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

-

ΕΚΤΥΠΩΤ.ΦΩΤ/ΩΝ, ΜΗΧ/ΤΩΝ, ΦΑΞ,

0,00

1.000,00

0,00

2.000,00

3.295,92

14.000,00

0,00

2.604,00

24.301,52

24.300,00

0,00

744,00

0,00

2.604,00

2.994,60

0,00

27.296,12

30.252,00

0,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

ΤΗΛΕΦ. ΚΛΠ
20-

-

7134.006

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΚΕΤΩΝ

-

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

20-

-

20-

-

20-

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

-

7135.009

ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-

20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

-

7135.002

-

ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

-

7135.001

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΕΠΙΣΤΗΛΙΩΝ & ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΩΝ

7135.010
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΔΕΚΤΩΝ
20-

-

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &

7135.022

ΤΟΠΟΘΕΤ.ΕΞΟΠΛ.ΡΥΜΟΥΛΚΗΣΗΣ

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

-

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

20-

-

7325.009

-

Συνολική παρέμβαση εξοικονόμησης
ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ -

-

ΠΟΕ
20-

-

ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ

-

8113.001

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

1.897,20

5.000,00

2.106,48

20.000,00

22.076,59

50.000,00

587,16

25.933,87

26.667,43

100.933,87

0,00

60.650,19

0,00

190.265,88

0,00

250.916,07

20-

-

Διάφορα έξοδα

-

8115.001
20-

-

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων

-

8116.001
20-

-

Λοιπά έξοδα

-

8117.001

-

-

-

ΣΥΝΟΛΟ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ

-

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

-

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ

-

ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ
20-

-

Προβλ.μη εισπρ.υπολ.βεβ.έσοδα –

-

8511.002

ΚΑ3211.002καθ

20-

-

Προβλ.μη εισπρ.υπολ.βεβ.έσοδα –

-

8511.003

ΚΑ3211.002καθ

-

-

ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ

-

-

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΙΤΟΥΣ
00-

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΩΝ

-

6521

(ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

46.190,47

45.155,25

20.621,89

21.657,11

-

00-6526

-

ΧΡΕΩΛΥΣΙΑ

ΔΑΝΕΙΩΝ (ΑΝΑΛΟΓΙΑ)

34

-

ΣΥΝΟΛΟ

-

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

66.812,36

66.812,36

2.610.335,96€

7.763.458,15€

Το εκτιμώμενο χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενων ετών, μέχρι και 31/12/2019 το οποίο μεταφέρεται στο
έτος 2020, θα ανέρθει στο ποσό των 895.201,39€ εκ του οποίου το ποσό των: 794.267,72€ θα διατεθεί
για την κάλυψη εν γένει δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, και το ποσό των 100.933,87€ για οφειλές
ανεξόφλητων τιμολογίων.
ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ – ΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4368/2016 άρθρο 13, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του
Ν.4558/2018 και ισχύει, διευρύνεται το άρθρο 202 παρ.3 του νέου Δημοτικού – Κοινοτικού Κώδικα και
δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να ασκήσουν κοινωνική πολιτική υπέρ ευπαθών κοινωνικών ομάδων
και να χορηγούν μέσω των Δημοτικών ή Κοινοτικών 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, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του Ν.4389/2016 (Α΄94).
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.
Η υπηρεσία έχοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και τις μειώσεις των αποδοχών των πολιτών και
ειδικότερα των ευπαθών κοινωνικών ομάδων προτείνει τα εξής:
Α) Την απαλλαγή των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 30.000€
3. Σε οικονομικά αδύναμους όπως ορίζεται στη με (Αριθ.Α3 (γ) ΓΠ/οικ.25132, ΦΕΚ 908/4-4-2016)
4. Σε πολύτεκνες οικογένειες και σε τρίτεκνες μονογονεϊκές οικογένειες (εφόσον εξομοιώνονται με
τους πολύτεκνους βάσει του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/06), με οικογενειακό εισόδημα μέχρι
24.000€, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00€ για κάθε παιδί πλέον του τέταρτου, εφόσον τα τέκνα
τους είναι προστατευόμενα μέλη
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5. Σε τρίτεκνες οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα τέκνα τους είναι
προστατευόμενα μέλη.
6. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 12.000€, εφόσον τα τέκνα τους
είναι προστατευόμενα μέλη.
7. Σε μακροχρόνια άνεργους με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 7.000€, προσαυξανόμενο κατά
2.000,00€ για κάθε παιδί.
8. Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του Ν.4389/2016
(Α΄94)

Β) Την μείωση σε ποσοστό κατά 50% των Δημοτικών Τελών:
1. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 67% και άνω και με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€
2. Σε άτομα με αναπηρίες με ποσοστό από 80% και άνω με οικογενειακό εισόδημα, έως 50.000€
3. Σε μονογονεϊκές οικογένειες με οικογενειακό εισόδημα μέχρι 18.000€, εφόσον τα τέκνα τους
είναι προστατευόμενα μέλη.

Προϋποθέσεις ένταξης:
Όλες οι απαλλαγές, θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την επικαιροποίηση των
στοιχείων – δικαιολογητικών χωρίς αναδρομική ισχύ και θα εφαρμόζονται σε όλους τους κατοίκους του
Δήμου Ηρακλείου Αττικής που δικαιούνται, για μία μόνο οικία ήτοι η κύρια οικία (χωρίς να
συμπεριλαμβάνονται οι βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης, κοιν.χώροι κλπ) και δεν
τυγχάνουν εφαρμογή σε καταστήματα ή επαγγελματικές στέγες οποιασδήποτε χρήσης.
 Η απαλλαγή ή η μείωση των περιπτώσεων Α1, Α2, Β1, Β2, αφορά οικογένειες όπου υπάρχει ένα
μέλος της οικογένειας ενήλικας ή προστατευόμενο 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 των μακροχρόνια ανέργων της περίπτωσης Α7, 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 Α6 και Β3, της μονογονεϊκής οικογένειας, 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.
 Ως προστατευόμενο μέλος νοείται και ο ενήλικας Α΄βαθμού συγγένειας ο οποίος διαμένει με την
οικογένεια, (περίπτωση φιλοξενούμενου). Στην περίπτωση αυτή στο οικογενειακό εισόδημα
προσμετρείται και το εισόδημα του φιλοξενούμενου ενήλικα.

Απαραίτητα – υποχρεωτικά δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται από τους ωφελούμενους
την ένταξή τους στην απαλλαγή ή τη μείωση των Δημοτικών Τελών.

για

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά
1. Αίτηση (δίνεται από την υπηρεσία) του ιδιοκτήτη ή μισθωτή όπου θα αναφέρονται όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να έχει συνημμένα.
2. Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την υπηρεσία) του αιτούντος ότι όποια αλλαγή προκύψει θα
γνωστοποιηθεί άμεσα στο Δήμο (π.χ απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης ακινήτου κλπ).
3. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Πρόσφατο λογαριασμό ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου του αιτούντος
5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
6. Εκκαθαριστικό σημείωμα και το Ε1 του τελευταίου έτους, συνοδευόμενο από το Ε9 (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).

Για την περίπτωση (Α1 ):
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Α2):
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Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Α3):
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
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 την περίπτωση (Α4) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση πολυτεκνίας από ΑΣΠΕ εν
ισχύ.
Για την περίπτωση (Α5) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

Για την περίπτωση (Α6) :
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 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 την περίπτωση (Α7) :
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.
Για την περίπτωση (Α8) :
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του
ΟΠΕΚΑ για την υπαγωγή του στο (Κ.Ε.Α).
Για την περίπτωση (Β1)
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
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Για την περίπτωση (Β2)
Όλα τα προαναφερόμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά και επιπλέον την:
Απόφαση Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την αναπηρία ή απόφαση συνταξιοδότησης λόγω
αναπηρίας, σε κάθε περίπτωση το προσκομιζόμενο έγγραφο πρέπει να αναγράφει ρητά το ποσοστό
αναπηρίας και τη χρονική διάρκεια ισχύος του.
Για την περίπτωση (Β3)
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 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.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να επικαιροποιούνται ανά έτος μέχρι
30/1/ το αργότερο. Σε αντίθετη περίπτωση η υπηρεσία έχει το δικαίωμα να προβεί στην άρση της
απαλλαγής ή της μείωσης.
Κατόπιν των ανωτέρω το συνολικό εκτιμώμενο εμβαδόν των ακινήτων που εμπίπτουν στο τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, (αφαιρουμένου των διακοπών ηλεκτροδότησης και των απαλλαγών των
ευπαθών κοινωνικών ομάδων) είναι:
Α). ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Β). ΧΩΡΟΙ ΑΛΛΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

Μ2
Μ2

2.327.305,34 * 1,31€ = 3.048.769,99€
385.182,02 * 4,56€= 1.756.430,01€
ΣΥΝΟΛΟ

4.805.200,00€

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οικονομικά στοιχεία, όπως αυτά έχουν τεθεί υπόψη μας, από τις αρμόδιες
υπηρεσίες, τα αναμενόμενα έσοδα ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού συμπεριλαμβανομένου
και του χρηματικού υπολοίπου και λαμβάνοντας υπόψη τις απαλλαγές – μειώσεις των Δημοτικών Τελών
για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, σύμφωνα με τους Ν.4368/2016 & Ν.4389/2016, είναι ισοσκελισμένα
σε σχέση με τα προτεινόμενα έξοδα εφόσον οι προτεινόμενοι ως ακολούθως για το έτος 2020 συντελεστές
τελών καθαριότητας & φωτισμού παραμείνουν στα ίδια επίπεδα των αντίστοιχων συντελεστών που ίσχυαν
για το έτος 2019, ήτοι:
1) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και για βοηθητικούς χώρους,
αποθήκες ισογείου και άνωθεν ορόφων, χώρους στάθμευσης, οι οποίοι είναι προσαρτήματα των
διαμερισμάτων ή εξυπηρετούν τις κατοικίες και κοινόχρηστοι – κοινόκτητοι χώροι όλων των οικιών, με #
1,31€/τμ # το χρόνο.
1α ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
Για τους στεγασμένους χώρους – υπόγειες αποθήκες οι οποίοι είναι
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προσαρτήματα των διαμερισμάτων ή εξυπηρετούν τις κατοικίες με
# 0,66€/τμ # το χρόνο.
1β) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
Για τους στεγασμένους χώρους - ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κατοικίες και που έχουν ενταχθεί
σε ειδικό τιμολόγιο χρέωσης από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας, με # 1,17€/τμ # το χρόνο.
2) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ – ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και
φιλανθρωπικούς σκοπούς, #1,31€/τμ # το χρόνο.
3) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ - ΑΣΚΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής
δραστηριότητας: π.χ καταστήματα, γραφεία, εργοστάσια, επαγγελματικές στέγες, κ.λ.π, και οι κοινόχρηστοι
– κοινόκτητοι χώροι αυτών, με # 4,56€/τμ # το χρόνο.
3α) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ :
Για τους κινηματογράφους ( θερινούς - χειμερινούς ) με # 1,71€/ τ.μ. # το χρόνο.
3β) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ :
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα που χρησιμοποιούνται για ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών, τα ιδιωτικά
φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και Σωματεία,
Αθλητικοί, Πολιτιστικοί, Επιμορφωτικοί και Εθνικοτοπικοί Σύλλογοι, με έδρα το Ηράκλειο Αττικής,
ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί (Μονάδες Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής Αγωγής και διαπαιδαγώγησης )
με # 2,55€/τμ # το χρόνο.
3γ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ:
Επαγγελματικά ακίνητα στα οποία εγκαθίστανται νέες επιχειρήσεις (εκτός επιχειρήσεων εστίασης και
επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν καθορισθεί ειδικοί συντελεστές όπως αναφέρονται στην παρούσα) και
για δύο έτη από την έναρξη της λειτουργίας τους, με # 2,43€/τμ # το χρόνο.
3δ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΧΩΡΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΑΠΟΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στην κατηγορία αυτή υπάγονται: οι διαχειριστές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις όπως
υπεραγορές τροφίμων (Σούπερ Μάρκετ) άνω των 100τμ,
ιατρικά εξεταστικά κέντρα όλων των
ειδικοτήτων άνω των 100τμ, οι ιδιωτικές κλινικές, οίκοι ευγηρίας & υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας,
βιοτεχνίες επεξεργασίας ξύλου και σιδήρου, ξενοδοχεία, βενζινάδικα, με # 5,85€/τμ # το χρόνο.
3ε) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΑΣΚΗΣΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ :
Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται στο Γενικό
Συντελεστή 3 και στους ειδικούς συντελεστές (από 3α έως 3δ) και
χρησιμοποιούνται για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας
ο συντελεστής θα είναι το ήμισυ του αντίστοιχου γενικού συντελεστή
ή ειδικού.
3στ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ - ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ :
Για τους στεγασμένους χώρους – ακίνητα και για το πέραν των
6.000τμ εμβαδόν, ο συντελεστής ορίζεται στο 60% του αντίστοιχου
συντελεστή (γενικός συντελεστής 3 & ειδικών συντελεστών
από 3α έως 3δ).
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3ζ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ :
Για τους μη στεγασμένους χώρους και για το πέραν των 6.000τμ
εμβαδόν ο συντελεστής ορίζεται στο 30% του αντίστοιχου συντελεστή
(γενικού 3 & ειδικού 3α – 3δ), αφού πρώτα εφαρμοστεί ο ειδικός
μειωτικός συντελεστής 3ε.
4) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΟ ΡΕΥΜΑ
Για τις υπό ανέγερση οικοδομές ασχέτως προοριζόμενης χρήσης στις οποίες έχει χορηγηθεί εργοταξιακή
παροχή ρεύματος ορίζεται συντελεστής # 2,28€/τμ # το χρόνο επί της συνολικής επιφανείας του
οικοπέδου.
Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν και για τις εκτός σχεδίου πόλεως περιοχές στις οποίες παρέχονται οι
Υπηρεσίες καθαριότητας.
Με βάσει τα ανωτέρω τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα διαμορφώνονται ως ακολούθως :

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ

0311

0313.001

0313.002

2111.001

2111.002

2111.003

3121.006

Προβλεπόμενα έσοδα από το τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, από
ΔΕΗ & εναλλακτικούς παρόχους
Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού
(από Δήμο)
Προβλεπόμενα έσοδα από τέλη
καθαριότητας & φωτισμού
(ανείσπρακτα από ΔΕΗ &
εναλλακτικούς παρόχους)
Προβλεπόμενα έσοδα
παρελθόντων οικ.ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά, από
τέλη καθαριότητας & φωτισμού (
από το Δήμο)
Προβλεπόμενα έσοδα
παρελθόντων οικ.ετών που
βεβαιώνονται για πρώτη φορά, από
τέλη καθαριότητας & φωτισμού
(ανείσπρακτα από ΔΕΗ &
εναλλακτικούς παρόχους)
Προβλεπόμενα έσοδα από το τέλος
καθαριότητας & φωτισμού, από
ΔΕΗ & εναλλακτικούς παρόχους
Δάνειο ΤΠΔ που αφορά
Ενεργ.αναβάθμιση Δημοτ.Οδοφ.
Δήμου Ηρακλείου Αττικής
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3.800,000,00

20.000,00

3.000,00

180.000,00

35.000,00

1.005.200,00

375.000,00

3121.005

3211.001
3211.002

5119.002

5111.002

Δάνειο ΤΠΔ που αφορά
Ενεργ.αναβάθμιση Δημοτ.Οδοφ.
Δήμου Ηρακλείου Αττικής

Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Εισπρακτέα υπόλοιπα από
βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα
παρελθόντα έτη
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
εν γένει δαπανών της υπηρεσίας
καθαριότητας
Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την κάλυψη
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών
της υπηρεσίας καθαριότητας.
ΣΥΝΟΛΟ

1.125.000,00

259.180,00
65.876,56

794.267,72

100.933,87
7.763.458,15

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ
20*
00-6521
00-6526

Λοιπές δαπάνες της υπηρεσίας
(αναλογία) από Τόκους Δανείων
(αναλογία) από Χρεολύσια Δανείων
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ :
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ :

7.763.458,15€
7.763.458,15€
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7.696.645,79€
45.155,25€
21.657,11€
7.763.458,15€

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤA ΜΕΛΗ

Γ.ΠΕΤΡΟΥ

ΑΙΚ.ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Δ.ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Δ.ΑΪΒΑΤΖΙΔΟΥ-ΠΟΡΙΩΤΟΥ
Μ.ΖΟΥΡΟΥ
Μ.ΙΓΓΛΕΖΗ
Ε.ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ
Α.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΑΒΡΙΕΛΗ
Η.ΜΟΣΧΟΝΑΣ
Γ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ
Δ.ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
Ε.ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ
Κ.ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΞΗΡΟΥ
Χ.ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ
Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Α.ΜΗΝΑΣ
Η.ΜΠΑΡΜΠΑΣ
Μ.ΒΑΦΕΙΑΔΑΚΗΣ
Δ.ΤΣΑΠΡΑΖΛΗΣ
Π.ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ
Γ.ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ
Μ.ΓΑΛΑΚΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΠΕΤΣΙΩΤΗ
Ι.ΚΕΣΚΙΝΙΔΗΣ
Ι.ΦΙΛΑΝΔΡΟΣ
Κ.ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ
ΑΙΜ.ΤΖΙΒΑ
Φ.ΒΕΛΛΙΔΟΥ
Ε.ΒΛΑΝΤΗ
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