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Καζνξηζκφο ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2020. 
 

 

 

        ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 20
ε
 ηνπ κελφο ΘΑΝΟΤΑΡΘΟΤ  

ηνπ έηνπο 2020 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΔΕΤΣΕΡΑ  θαη ψξα 10.00 π.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή  

πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. 437/10-1-

2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ 

αιακίλνο, πνπ επηδφζεθε ζε φια ηα κέιε θαη δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ 

ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε 

απαξηία κε ηελ παξνπζία  φισλ  ησλ  κειψλ  ηεο.   
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      πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΓΔΩΡΓΗΟ, Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα   ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πνπ αθνξά: Καζνξηζκφ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 

2020 θαη ππνβάιιεη ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηψλ ηκήκαηνο Δζφδσλ θαη 

Αληαπνδνηηθψλ ηειψλ  ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

     Ε Θ  Η Γ Η  Η  

ΚΑΘΟΡΘΜΟ ΣΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΘΟΣΗΣΑ ΚΑΘ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΘΜΟΤ ΓΘΑ ΣΟ 

ΕΣΟ 2020 

1. ην άξζξν 21 παξ. 1 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 1080/80, νξίδνληαη ηα εμήο: 

«Γηά ηαο ππφ ηνπ δήκνπ ή θνηλφηεηαο παξερνκέλεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ησλ νδψλ, 

πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ελ γέλεη ρψξσλ, ηεο πεξηζπιινγήο, απνθνκηδήο θαη δηαζέζεσο 
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απνξξηκκάησλ, σο θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο θνηλνρξήζησλ αθνδεπηεξίσλ, 

επηβάιιεηαη ηέινο νξηδφκελν δη’ απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ.». 

ην άξζξν 22 εμάιινπ ηνπ ίδηνπ βαζηιηθνχ δηαηάγκαηνο νξίδεηαη φηη «δηά ηαο δαπάλαο 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπληεξήζεσο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο θσηηζκψλ ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρψξσλ επηηξέπεηαη δη’ απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ ε επηβνιή ηέινπο κε δπλακέλνπ λα 

ππεξβεί ηα ηξηάθνληα ηνηο εθαηφ ηνπ εθάζηνηε επηβαιινκέλνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο». 

Ήδε κε ηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89 ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ 

ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο 

απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

 2.Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ 

αξζ. 1 ηνπ Ν. 25/75, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην αξζ. 185 ηνπ Ν. 4555/18 κε ηηο νπνίεο « Σν 

εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ επηβάιιεηαη ζε θάζε αθίλεην πνπ 

βξίζθεηαη εληφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ δήκσλ θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θχζεσο δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ νδψλ, ησλ 

πιαηεηψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη θάζε άιιεο, παγίσο 

παξερφκελεο απφ ηνπο δήκνπο, ππεξεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη ή είλαη ζπλαθήο κε απηέο. 

Απαγνξεχεηαη ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ή δέζκεπζε ησλ πφξσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ αθηλήησλ, κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεη αθξηβή, επίθαηξε θαη 

πιήξε αηηηνινγία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο ζην πξνζήθνλ χςνο.  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75, φπσο 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 2 ηνπ αξζ.185 ηνπ Ν. 4555/18, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ «…θαζνξίδνληαη νη ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο νη νπνίνη 

δηαθξίλνληαη ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο ζπληειεζηέο. Οη γεληθνί ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη 

κεηαμχ ηνπο, ηξεηο (3) θαη’ ειάρηζηνλ θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε θάζε 

αθηλήηνπ σο εμήο:  

Πξψηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία.  

Γεχηεξνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνχο 

θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.  

Σξίηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θχζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Πέξα ησλ αλσηέξσ γεληθψλ ζπληειεζηψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη εηδηθνχο 

ζπληειεζηέο, σο δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθψλ ζπληειεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αθηλήησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη απηφ αηηηνινγείηαη εηδηθψο ιφγσ ηεο επηθάλεηαο, ηεο 

ρξήζεο ηνπο ή ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή άιισλ ηδηαίηεξσλ 

αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπληειεζηψλ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ηδηφηεηεο ησλ αθηλήησλ, φπσο εκβαδφ, ζηεγαζκέλν ή κε, ρξφλνο ρξήζεο, ν βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν ηα αθίλεηα επηβαξχλνπλ ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ νηθείν δήκν αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία απηνχ. Ο εθάζηνηε αλψηαηνο ζε χςνο γεληθφο 

ή εηδηθφο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πέξαλ ηνπ δεθαπιάζηνπ ηνπ γεληθνχ ζπληειεζηή 

ηεο θαηνηθίαο.»  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην αξζ. 222 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/18«Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 

3345/2005 (Α΄138), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «Αθίλεηα, ζηα νπνία δηαθφπηεηαη ε 

ειεθηξνδφηεζε, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο ή 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ πξνο ηνλ νηθείν δήκν φηη δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη φηη δελ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ηα ηέιε 
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νθείινληαη αλά θαηεγνξία αθηλήηνπ θαη θαηαβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

απφ 24.9/20.10.1958β.δ. (Α΄ 171).Δάλ, παξά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαπηζησζεί 

ειεθηξνδφηεζε ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ ην ηέινο πνπ 

αλαινγεί απφ ην ρξφλν απαιιαγήο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν.» 

Πξψηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία.  

 

Δεχηεξνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνχο 

θαη θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο.  

 

Σξίηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θχζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

 

Πέξα ησλ αλσηέξσ γεληθψλ ζπληειεζηψλ, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην δχλαηαη λα νξίζεη εηδηθνχο 

ζπληειεζηέο, σο δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθψλ ζπληειεζηψλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

αθηλήησλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε, φηη απηφ αηηηνινγείηαη εηδηθψο ιφγσ ηεο επηθάλεηαο, ηεο 

ρξήζεο ηνπο ή ηεο γεσγξαθηθήο δψλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή άιισλ ηδηαίηεξσλ 

αληηθεηκεληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο.  

ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ θαη εηδηθψλ ζπληειεζηψλ ιακβάλνληαη 

ππφςε νη ηδηφηεηεο ησλ αθηλήησλ, φπσο εκβαδφ, ζηεγαζκέλν ή κε, ρξφλνο ρξήζεο, ν βαζκφο 

θαηά ηνλ νπνίν ηα αθίλεηα επηβαξχλνπλ ηηο παξερφκελεο απφ ηνλ νηθείν δήκν αληαπνδνηηθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ηελ επξχηεξε ιεηηνπξγία απηνχ. Ο εθάζηνηε αλψηαηνο ζε χςνο γεληθφο 

ή εηδηθφο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πέξαλ ηνπ δεθαπιάζηνπ ηνπ γεληθνχ ζπληειεζηή 

ηεο θαηνηθίαο.»  

Δπίζεο ζχκθσλα κε ην αξζ. 222 παξ. 1 ηνπ Ν.4555/18«Σα δχν ηειεπηαία εδάθηα ηεο παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 3ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ κε ην άξζξν 5 ηνπ λ. 

3345/2005 (Α΄138), αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: «Αθίλεηα, ζηα νπνία δηαθφπηεηαη ε 

ειεθηξνδφηεζε, απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο ή 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ απηνχ πξνο ηνλ νηθείν δήκν φηη δελ ειεθηξνδνηνχληαη θαη φηη δελ 

πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ. Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ηα ηέιε 

νθείινληαη αλά θαηεγνξία αθηλήηνπ θαη θαηαβάιινληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ 

απφ 24.9/20.10.1958β.δ. (Α΄ 171).Δάλ, παξά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαπηζησζεί 

ειεθηξνδφηεζε ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππφρξενπ ην ηέινο πνπ 

αλαινγεί απφ ην ρξφλν απαιιαγήο θαη ηζφπνζν πξφζηηκν.» 

Σν εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ππνινγίδεηαη επί ηεο επηθάλεηαο 

ηνπ εθάζηνηε αθηλήηνπ θαη πξνθχπηεη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 

απηήο επί ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, ν νπνίνο νξίδεηαη, αλά 

θαηεγνξία ρξήζεσο ησλ 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75, ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ζηεγαζκέλν ρψξν αλά κεηξεηή παξνρήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη επξίζθνληαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ ηεο 

επηθάλεηαο ηνπ ρψξνπ επί ην ζπληειεζηή πνπ νξίδεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. 

χκθσλα επίζεο κε ηελ παξάγξαθν 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2503/97, φπσο απηή 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν 3345/2005, απαιιάζζνληαη ησλ ηειψλ 

θαζαξηφηεηαο ηα κε ειεθηξνδνηνχκελα θαη κε ρξεζηκνπνηνχκελα αθίλεηα (ζηεγαζκέλνη ή κε 

ρψξνη), γηα φζν ρξφλν απηά απνδεδεηγκέλα παξακέλνπλ θιεηζηά, δελ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

δελ ειεθηξνδνηνχληαη. 

ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλεηαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ γηα ην αλσηέξσ ρξνληθφ 

δηάζηεκα, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ νιφθιεξν ην αλαινγνχλ ηέινο πνπ 
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αληηζηνηρεί ζε θάζε θαηεγνξία αθηλήηνπ, καδί κε ην ζρεηηθφ πξφζηηκν,  αλαδξνκηθά, απφ ην 

ρξφλν απαιιαγήο. 

Όπσο πξνβιέπεη εμάιινπ ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Ν. 1080/80, γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο (θαηαζηήκαηα, γξαθεία, βηνκεραλίεο θ.ιπ.), ην εκβαδφλ άλσ ησλ 

ρηιίσλ (1.000) ηεηξ. κέηξσλ θαη κέρξη ηα έμε ρηιηάδεο (6.000) η.κ. κπνξεί λα νξηζζεί 

κεησκέλν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςε ησλ πξάγκαηη 

παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο. Γηα ην πέξα ησλ 6.000 η.κ. εκβαδφλ, ν 

ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζζεί κεγαιχηεξνο ηνπ 60% απηνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα 

ρψξνπο κέρξη 1.000 η.κ. 

Οη παξαπάλσ ξπζκίζεηο κπνξεί λα εθαξκφδνληαη θαη γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 

κε εκβαδφλ κέρξη 6.000 η.κ. Γηα κεγαιχηεξν εκβαδφλ δελ κπνξεί λα νξηζζεί ζπληειεζηήο 

κεγαιχηεξνο ηνπ 30% απηνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηα 1.000 πξψηα η.κ. κε ζηεγαζκέλνπ 

ρψξνπ. 

Βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα θαη ελ γέλεη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά, 

θαηαβάιινπλ ηέιε θαζαξηφηεηαο γηα ην ρξφλν πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη πάλησο γηα ρξφλν φρη 

ιηγφηεξν απφ ηξεηο κήλεο. Γηα ην ρξφλν ηεο επνρηαθήο ιεηηνπξγίαο απνθαζίδεη ην δεκνηηθφ 

ζπκβνχιην κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ θαηαλαισηή. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ 

ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 429/76 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95, κε 

ηελ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο γηα θάζε 

θαηεγνξία ππνρξέσλ αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη κέρξηο επηά 

(7) θαηεγνξηψλ, απφ ηνπο νπνίνπο δχν γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

θαηνηθίεο ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ (εθηφο απφ ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο) θαη πέληε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 

άιιεο ρξήζεσο. Ζ δηαθνξά κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα 

νξηζζεί κεγαιχηεξε ηνπ πεληαπιαζίνπ.  

3. Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα θαιχπηεη 

ππνρξεσηηθά ηηο ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο, δειαδή ηηο 

απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ηελ πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε ησλ κέζσλ απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ δηεμαγσγή, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ηεο ππεξεζίαο απηήο. Ο κε πξνζδηνξηζκφο ηνπ ηέινπο ζην πξνζήθνλ 

χςνο, έηζη ψζηε λα θαιχπηνληαη νη ζρεηηθέο δαπάλεο, ζπληζηά βαξεία παξάβαζε θαζήθνληνο 

θαη επηζχξεη θαηά ησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 233 

θαη 234 ηνπ Ν 3852/2010 (άξζξν 17 Ν. 1080/80). 

Δίλαη επλφεην βέβαηα φηη επεηδή ην ηέινο είλαη αληαπνδνηηθφ, ηα έζνδα πξέπεη λα θαιχπηνπλ 

ηηο δαπάλεο ησλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαη κφλνλ απηέο. Ζ δηάζεζε 

αληαπνδνηηθψλ εζφδσλ γηα ηελ θάιπςε άιισλ δαπαλψλ απαγνξεχεηαη (άξζξν 86 Β.Γ. 24/9-

20/10/1958).   

4. Σελ επηβνιή ησλ ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ εηζεγείηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ε 

νηθνλνκηθή επηηξνπή (άξζξν 72 παξ. 1 πεξίπη. δ΄ Ν 3852/2010).  

5. Οη δαπάλεο ησλ Τπεξεζηψλ Καζαξηφηεηαο θαη Φσηηζκνχ ζην πξνζρέδην ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ  γηα ην έηνο 2020 ππνινγίδεηαη φηη ζα αλέιζνπλ ζην πνζφ ησλ 

8.844.609,65  €. φπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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ΔΞΟΓΑ_2020 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 2020 

20-6011.000 
Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππαιιήισλ (πεξηιακβάλεηαη βαζηθόο κηζζόο, 
δώξα ενξηώλ, θαζώο θαη ηα γεληθά θαη ηα εηδηθά επηδόκαηα) 

             
648.000,00  

20-6012.000 Απνδεκίσζε Τπεξσξηαθήο Εξγαζίαο 
             

168.000,00  

20-6021.000 
Απνδνρέο ανξίζηνπ  Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο (πεξηιακβάλεηαη 
βαζηθόο κηζζόο,δώξα ενξηώλ θ.α ) 

          
1.040.400,00  

20-6022.001 Απνδεκίσζε Τπεξσξηαθήο Εξγαζίαο Ανξίζηνπ ρξόλνπ Πξνζσπηθνύ 
             

219.000,00  

20-6041.000 Απνδνρέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 
             

360.000,00  

20-6042.001 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο ππαιιήισλ Οξ.Υξόλνπ 
               

80.000,00  

20-6051.000 Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΘΚΑ 
               

31.500,00  

20-6051.004 Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΣΕΑΔΤ-ΣΑΔΚΤ 
               

18.600,00  

20-6051.006 Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΣΤΔΚΤ 
               

27.000,00  

20-6051.015 
Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΣΕΑΔΤ Μνλίκσλ Τπαιιήισλ Τπεξεζίαο 
Καζαξηόηεηαο - Ηιεθηξνθσηηζκνύ 

                    
660,00  

20-6051.016 
Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ζύληαμεο ΕΦΚΑ Μνλίκσλ Τπαιιήισλ 
Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο - Ηιεθηξνθσηηζκνύ 

               
56.400,00  

20-6052.000 Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΘΚΑ 
             

300.000,00  

20-6054.000 Καηαβνιή θξαηήζεσλ ππέξ ΘΚΑ 
             

128.000,00  

20-6061.006 
Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο έηνπο 2014 - 2015 
(πλερηδόκελν) 

               
16.700,00  

20-6061.007 Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2013 
               

37.090,50  

20-6061.009 Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2014 
               

25.000,00  

20-6061.013 Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2016 
                 

1.202,15  

20-6061.015 Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2017 - πλερηδόκελν 
                 

9.422,32  

20-6061.019 
Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2019 - 2020 
πλερηδόκελν. 

               
54.108,00  

20-6061.020 Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2019 - πλερηδόκελν. 
               

38.092,90  

20-6061.021 Πξνκήζεηα εκθηαισκέλνπ λεξνύ 0,5 lt 
                 

2.000,00  

20-6061.023 Πξνκήζεηα γάιαθηνο εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ έηνπο 2020 - 2021 
                 

4.508,35  

20-6061.024 Πξνκήζεηα κέζσλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο 2020 
               

12.000,00  

20-6072.000 Δαπάλεο εθπαίδεπζεο πξνζσπηθνύ Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο 
                 

2.000,00  

20-6112.002 

Τπεξεζίεο ηερληθνύ ζπκβνύινπ γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ νδνθσηηζκνύ κε εμνηθνλόκεζε 
ελέξγεηαο 

               
18.600,00  

20-6151.000 
Δηθαηώκαηα θαη ΦΠΑ 24% Δ.Ε.Η. από ηελ είζπξαμε ησλ ηειώλ 
θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ 2% Δ.Σ. 

             
168.640,00  

20-6211.000 
Αληίηηκν Ηιεθηξηθνύ ξεύκαηνο Οδώλ -Πιαηεηώλ -θνηλνρξήζησλ 
ρώξσλ 

             
880.000,00  

20-6232.000 Μηζζώκαηα θηηξίσλ - Σερληθώλ έξγσλ 
               

35.000,00  

20-6232.001 Μίζζσζε νηθνπέδνπ γηα ηηο αλάγθεο ηεο θαζαξηόηεηαο 
               

12.000,00  
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20-6232.002 
Μίζζσζε ακαμνζηαζίνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζηόινπ 
νρεκάησλ Δήκνπ αιακίλαο 

               
93.600,00  

20-6232.003 Μίζζσκα νηθνπέδνπ γηα πξάζηλν ζεκείν 2020 
               

20.000,00  

20-6234.032 Απνθνκηδή νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ζηελ Δεκ. Ελόηεηα αιακίλαο 
               

60.000,00  

20-6234.033 Απνθνκηδή νγθσδώλ απνξξηκκάησλ ζηελ Δεκ. Ελόηεηα Ακπειαθίσλ 
               

60.000,00  

20-6234.038 Καζαξηζκόο παξαιηώλ ηνπ εληαίνπ Δήκνπ αιακίλαο 2020 
               

24.800,00  

20-6236.003 Λνηπά Μηζζώκαηα θαη Μεηαθνξέο 
                 

5.000,00  

20-6236.004 Μεηαθνξά νρεκάησλ κε ferry boat 
               

60.000,00  

20-6236.006 
Μίζζσζε ηδησηηθώλ κέζσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ 
θαηαζηξνθώλ 

               
10.000,00  

20-6236.007 Μεηαθνξά βαξέσλ νρεκάησλ Δήκνπ αιακίλαο (OBO) 
                 

6.000,00  

20-6243.020 Πξνκήζεηα PRES CONTEINER 10-12KM 
               

25.000,00  

20-6243.022 Πξνκήζεηα εηδώλ εμνπιηζκνύ νρεκάησλ (κνπζακάδεο θ.ι.π.) 
                 

5.000,00  

20-6253.005 Αζθάιηζηξα απηνθηλήησλ Καζαξηόηεηαο Δήκνπ αιακίλαο 2020 
               

22.000,00  

20-6263.001 πληήξεζε νρεκάησλ Δήκνπ 
               

15.000,00  

20-6263.002 Επηζθεπή νρεκάησλ Δήκνπ 
             

200.000,00  

20-6263.005 Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ABS ζηα νρήκαηα 
                 

7.000,00  

20-6263.007 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 
                 

5.000,00  

20-6322.000 Σέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ 
               

10.000,00  

20-6322.001 Σέιε θπθινθνξίαο απηνθηλήησλ πξνο απόζπξζε 
                 

7.000,00  

20-6323.001 Έθδνζε πηλαθίδσλ 
               

10.000,00  

20-6323.002 Μεηαβνιή - έθδνζε λέαο άδεηαο πηλαθίδσλ 
                 

5.000,00  

20-6411.000 ΚΣΕΟ Απηνθηλήησλ Δήκνπ 
               

10.000,00  

20-6411.001 Καηαβνιή θνκίζηξσλ δηνδίσλ 
                 

2.000,00  

20-6411.002 Έθδνζε θαξηώλ ειεθηξνληθώλ ηαρνγξάθσλ 
                 

5.000,00  

20-6411.003 Ζύγηζε απνξξηκκαηνθόξσλ 
                 

2.000,00  

20-6411.004 
Επηζθεπή & έθδνζε πηζηνπνηεηηθώλ ειεθηξνληθώλ - αλαινγηθώλ 
ηαρνγξάθσλ 

                 
2.000,00  

20-6474.000 
Εξγαζηεξηαθόο έιεγρνο εξγαηνηερληθσλ ππαιιεισλ ηνπ Δήκνπ 
(Θαηξηθέο Εμεηάζεηο) 

                 
3.999,00  

20-6612.001 
Πξνκήζεηα γξαθηθήο & θσηνηππηθήο ύιεο θαζώο & ινηπώλ εηδώλ 
γξαθείνπ 

                 
2.000,00  

20-6613.001 Πξνκήζεηα ηππνγξαθηθνύ πιηθνύ 
                 

2.000,00  

20-6631.000 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ - πλερηδόκελν 
                 

5.966,14  

20-6631.001 Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ & θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ 
                 

5.000,00  

20-6634.010 
Πξνκήζεηα απνξξππαληηθνύ γηα ην πιπληήξην θάδσλ ηνπ Δήκνπ - 
πλερηδόκελν 

                 
9.820,80  
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20-6634.011 
Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο & πγηεηλήο θαζώο & ζάθθσλ 
απνξξηκκάησλ 

               
40.000,00  

20-6634.020 Πξνκήζεηα απνξξππαληηθνύ γηα ην πιπληήξην θάδσλ ηνπ Δήκνπ 
               

10.000,00  

20-6641.016 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ έηνπο 2019 - 
πλερηδόκελν 

             
165.001,66  

20-6641.018 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο ησλ νρεκάησλ ηνπ Δήκνπ 2020 
(320.000,00€ γηα ηα έηε 2020-2021) 

             
150.000,00  

20-6641.019 Πξνκήζεηα ειαηνιηπαληηθώλ έηνπο 2020 
               

20.000,00  

20-6644.001 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ην Η/Ζ ηνπ Δήκνπ 
                 

5.000,00  

20-6654.001 Πξνκήζεηα ςεθηαθώλ & αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ 
                 

3.000,00  

20-6654.002 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ πλεξγείνπ θαη Καζαξηόηεηαο 
                 

3.000,00  

20-6654.003 Πξνκήζεηα κηθξνεξγαιείσλ γηα ηελ Πνιηηηθή Πξνζηαζία 
                 

3.000,00  

20-6654.005 
Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε κεραληζκνύ ζπξόκελνπ κνπζακά 
θνξηεγώλ 

               
10.000,00  

20-6662.031 Αληηθαηάζηαζε εηξήλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο - πλερηδόκελν 
               

15.996,00  

20-6662.032 ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ εηξήλσλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο 
               

17.000,00  

20-6662.044 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ θαη αλαισζίκσλ 
               

20.000,00  

20-6662.047 Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ιακπηήξσλ θαη πιηθώλ 
             

175.000,00  

20-6662.048 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ - πλερηδόκελν 
                 

5.407,64  

20-6662.050 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ ηεο αίζνπζαο Μπόγξε 
               

10.000,00  

20-6662.053 
Πξνκήζεηα δηαθόξσλ ειεθηξνινγηθώλ πιηθώλ ζηελ Δ. Ελ. 
Ακπειαθίσλ - πλερηδόκελν 

                    
309,12  

20-6662.055 Πξνκήζεηα ενξηαζηηθώλ ζηνιηδηώλ 
               

10.000,00  

20-6662.058 
Πξνκήζεηα ιακπηήξσλ θαη ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ ζηελ Δ.Ελ. 
ΑΛΑΜΘΝΑ  

               
30.000,00  

20-6662.060 
Πξνκήζεηα πιηθώλ θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ θαη νδνζήκαλζεο ηνπ 
Δήκνπ 

               
25.000,00  

20-6662.061 Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ αληαιιαθηηθώλ απηνκαηηζκνύ θαη αληιηώλ 
                 

4.000,00  

20-6662.062 Πξνκήζεηα ηδακηώλ γηα ηνπο θαλνζηάηεο 
                 

2.000,00  

20-6662.063 Πξνκήζηα αλαισζίκσλ πιηθώλ ζηληξηβαληώλ 
                 

5.000,00  

20-6671.002 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ νρεκάησλ 
               

20.000,00  

20-6671.004 Επηζθεπέο ειαζηηθώλ νρεκάησλ 
                 

5.000,00  

20-6671.006 
Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ πιαζηηθώλ & κεηαιιηθώλ 
απνξξηκκαηνδεθηώλ 

                 
3.000,00  

20-6671.008 Πξνκήζεηα εηδώλ ζπλεξγείνπ γηα ηελ επηζθεπή νρεκάησλ 
                 

3.000,00  

20-6671.009 
Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε  ειαζηηθώλ  απηνθηλήησλ 2019 - 
πλερηδόκελν 

               
44.944,54  

20-6671.010 Πξνκήζεηα & ηνπνζέηεζε  ειαζηηθώλ  απηνθηλήησλ 2020 
               

45.000,00  

20-6672.000 Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθώλ ινηπώλ κεραλεκάησλ 
                 

5.000,00  

20-6721.001 
Εηζθνξά Δήκνπ ππέξ Εηδηθνύ  Δηαβαζκηθνύ πλδέζκνπ Ννκνύ 
Αηηηθήο ΕΔΝΑ 

          
1.200.000,00  

ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ1Ε-ΡΥΧ



 
 

20-6721.003 
Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε Δήκνπ αιακίλαο κε ζπιινγηθό ζύζηεκα 
αλαθύθισζεο ΑΕΚΚ 

               
15.000,00  

20-6721.004 

Εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο 
Δήκνπ Ειεπζίλαο , Δήκνπ Μεγάξσλ , Δήκνπ Νάλδξαο & Δήκνπ 
αιακίλαο γηα ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε Αζηηθώλ ηεξεώλ 
Απνβιήησλ ζηε Δπηηθή Αηηηθή 

                 
2.000,00  

20-6721.005 
Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο Δήκνπ αιακίλαο - ΕΔΝΑ 
ρξήζεο ηνπ ηαζκνύ Μεηαθόξησζεο Απνξξηκκάησλ (ΜΑ) ρηζηνύ 

               
35.000,00  

20-6721.006 

Πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε ζπλεξγαζίαο Δήκνπ αιακίλαο - ΕΔΝΑ κε 
ζθνπό ην ιεηνηεκαρηζκό θαη κεηαθόξησζε νγθσδώλ θαη 
απνξξηκκάησλ πξαζίλνπ 2020 

               
32.000,00  

20-6721.007 

Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε ζπλεξγαζίαο Δήκνπ αιακίλαο - Ειιεληθό 
Αλνηθηό Παλεπηζηήκην γηα ηελ εθπόλεζε εηδηθώλ δξάζεσλ ζε ζέκαηα 
θαζαξηόηεηαο θαη πεξηβάιινληνο 

                 
5.000,00  

20-7122.002 
Πξνκήζεηα πξνθαηαζθεπαζκέλσλ νηθίζθσλ (isobox) γηα γξαθεία 
πξάζηλνπ ζεκείνπ 

               
20.000,00  

20-7131.031 
Πξνκήζεηα θάδσλ απνξ/ησλ 1100 ζηελ Δ.Ελ. αιακίλαο - 
πλερηδόκελν. 

               
23.901,00  

20-7131.032 
Πξνκήζεηα θάδσλ απνξ/ησλ 1100 ζηελ Δ.Ελ. Ακπειαθίσλ - 
πλερηδόκελν. 

               
23.808,00  

20-7131.033 Πξνκήζεηα θάδσλ απνξ/ησλ 1100 - 2020 
               

40.000,00  

20-7131.046 Πξνκήζεηα εηδώλ απνδπηεξίνπ 
                 

7.000,00  

20-7131.049 Πξνκήζεηα κεραλεκάησλ γηα ηελ επηζθεπή ειαζηηθώλ 
               

10.000,00  

20-7131.052 
Πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ππξαλίρλεπζεο θαη 
Ππξόζβεζεο 

               
15.000,00  

20-7131.055 

Πξνκήζεηα & εγθαηάζηαζε αζπξκάησλ VHF, ζπζθεπώλ & 
παξειθόκελσλ θαζώο & εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αζύξκαηεο 
επηθνηλσλίαο νρεκάησλ - πλερηδόκελν 

                 
4.966,20  

20-7131.057 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθηβσηίσλ κεηαιιηθώλ ρσξεηηθόηεηαο 30m3 
               

15.000,00  

20-7133.001 
Πξνκήζεηα γξαθείσλ, θαξεθιώλ, κηθξνεπίπισλ θαη ινηπνύ 
εμνπιηζκνύ 

                 
2.000,00  

20-7134.001 Αγνξά Η/Τ & πεξηθεξεηαθώλ εθηππσηώλ -  πλερηδόκελν 
                 

2.969,80  

20-7134.011 
πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ ζε 
ππνινγηζηηθό λέθνο (cloud) - πλερηδόκελν                             -    

20-7134.013 
Πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ-ππξνζβεζηηθώλ θξνπλώλ-
ππξνζβεζηηθώλ θσιέσλ θ.ι.π. - πλερηδόκελν 

                 
4.052,32  

20-7134.014 
Εηήζηα ζπλδξνκή & έληαμε λέσλ νρεκάησλ ζην νινθιεξσκέλν 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξεζεο ζηόινπ 2019 - πλερηδόκελν 

               
12.648,00  

20-7134.015 
Πξνκήζεηα νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο παξαθνινύζεζεο κε θάκεξεο 
ζηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ 2019 - πλερηδόκελν 

                 
2.994,60  

20-7134.016 
πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ ζε 
ππνινγηζηηθό λέθνο (cloud) 2019- πλερηδόκελν 

                 
2.988,40  

20-7134.017 πληήξεζε θαη αλαγόκσζε ππξνζβεζηήξσλ 
                 

2.500,00  

20-7134.018 Αλαβάζκηζε θαη επηζθεπή Η/Τ 
                 

1.000,00  

20-7134.019 
Πξνκήζεηα πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ¨Δηαρείξεζεο¨ ηνπ Γξαθείνπ 
Κίλεζεο 

               
10.000,00  

20-7134.020 
Εηήζηα ζπλδξνκή ζύλδεζεο ηνπ  ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνύ κε θέληξν 
ιήςεο ζεκάησλ 

                 
3.000,00  

20-7134.021 
Εηήζηα ζπλδξνκή & έληαμε λέσλ νρεκάησλ ζην νινθιεξσκέλν 
πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα δηαρείξεζεο ζηόινπ 2020  

               
13.000,00  

20-7134.022 
πληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε πξνγξακκάησλ ινγηζκηθνύ ζε 
ππνινγηζηηθό λέθνο (cloud) 2020  

                 
3.000,00  

20-7321.002 
Επίζηξσζε αζθαιηνηάπεηα θαη ζθπξνδέκαηνο ζηνπο  ρώξνπο 
ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ - πλερηδόκελν. 

                 
9.890,24  

20-7321.004 Καηαζθεπή θαη δηακόξθσζε ρώξνπ πξάζηλνπ ζεκείνπ 
               

15.000,00  

20-7321.005 
Καηαζθεπή κεηαιιηθνύ ππόζηεγνπ ζην ρώξν ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ 
Δήκνπ 

                 
4.000,00  

ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ1Ε-ΡΥΧ



 
 

20-7325.028 
Δαπάλεο πξνο ηελ ΔΕΔΔΗΕ (Δηαρείξηζε Ειιεληθνύ Δηθηύνπ Δηαλνκήο 
Ηιεθηξηθήο Ελέξγεηαο) 

               
10.000,00  

20-7325.036 
Εξγαζίεο-ζπληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ παξνρώλ πηλάθσλ θαη θηβσηίσλ 
πίιιαξ δεκνηηθνύ θσηηζκνύ - πλερηδόκελν. 

                 
2.951,20  

20-7325.038 
Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ νδνθσηηζκνύ κε λέα αληίζηνηρεο θσηεηλήο 
έληαζεο θσηηζηηθώλ LED 

               
40.000,00  

20-7325.046 
Επηζθεπή & πληήξεζε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ηνπ Δήκνπ 2019 - 
πλερηδόκελν. 

                 
8.620,75  

20-7325.047 Επηζθεπή - ζπληήξεζε ππνζηαζκώλ Δήκνπ αιακίλαο - πλερηδόκελν 
                 

3.261,20  

20-7325.048 Επηζθεπή - πληήξεζε πηδάθσλ (ζηληξηβαληώλ) 
               

10.000,00  

20-7325.049 
πληήξεζε - Επηζθεπή νδνθσηηζκνύ επί ηεο Λεσθ. Αηαληείνπ Δήκνπ 
αιακίλαο (ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ) 

               
80.000,00  

20-7325.058 Εγθαηάζηαζε θσηηζηηθώλ led ζην Επξηπίδεην ζέαηξν 
                 

3.000,00  

20-7325.064 
Επηζθεπή - ζπληήξεζε ππνζηαζκώλ Δήκνπ αιακίλαο 2019 - 
πλερηδόκελν 

                 
4.991,40  

20-7325.065 Επηζθεπή & πληήξεζε ειεθηξνινγηθώλ Δ. αιακίλαο - πλερηδόκελν 
               

44.780,00  

20-7325.066 Ηρεηηθή θάιπςε εθδειώζεσλ ηνπ Δήκνπ έηνπο 2020 
               

10.000,00  

20-7325.067 
Επηζθεπή & πληήξεζε Δεκνηηθνύ θσηηζκνύ ζε θνηλόρξεζηνπο 
ρώξνπο 

               
40.000,00  

20-7325.068 Επηζθεπή & πληήξεζε θσηεηλώλ ζεκαηνδνηώλ ηνπ Δήκνπ 
               

25.000,00  

20-7325.069 Επηζθεπή - ζπληήξεζε ππνζηαζκώλ Δήκνπ αιακίλαο 
               

10.000,00  

20-7325.070 
Εξγαζίεο ζπληήξεζεο ειεθηξνινγηθώλ παξνρώλ πηλάθσλ θαη 
θηβσηίσλ πίιιαξ Δεκνηηθνύ Φσηηζκνύ 

               
10.000,00  

20-7412.002 
Μειέηε γηα ηελ ηερληθή ππνζηήξημε ηνπ Δήκνπ αιακίλαο γηα ηελ 
σξίκαλζε ηνπ έξγνπ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ νδνθσηηζκνύ 

               
25.000,00  

20-7412.005 
Εθπόλεζε κειεηώλ γηα ηε ιεηηνπξγία θαη αδεηνδόηεζε Μεγάινπ 
Πξάζηλνπ εκείνπ, ΜΑ θαη ακαμνζηαζίνπ 

               
10.000,00  

20-8113.000 Οθεηιέο παξειζνύζεο ρξήζεσο  έσο 2019 
             

178.500,15  

20-8113.003 

Καηαβνιή απνδεκίσζεο γηα απνθαηάζηαζε δεκηώλ πνπ πξνθιήζεθαλ 
ζην κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΤΝΘ 3094 ΘΥ, βαζεη ηεο Α4093/2019 ηνπ 
Δηνηθεηηθνύ Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά (ΔΘΚΑΣΘΚΑ) 

                 
1.725,40  

20-8113.004 Μεηαθνξα Μπαδσλ 
               

19.830,00  

20-8113.005 

Κεθάιαην βάζεη ηεο 3156/2019 Απόθαζεο ηνπ Μνλνκεινύο 
Πξσηνδηθείνπ Πεηξαηά πνπ αθνξά ερεηηθή θάιπςε & θσηηζκόο 
εθδειώζεσλ (ΔΘΚΑΣΘΚΑ) 

               
25.576,80  

20-8113.006 
Μεηαθόξησζε απνξξηκκάησλ ηνπ Δήκνπ ζηε ρσκαηεξή Άλσ Ληνζίσλ 
(ΔΘΚΑΣΘΚΑ) 

                 
2.949,05  

20-8116.000 Δαπάλεο πξνκήζεηαο  αλαισζίκσλ 
               

24.274,25  

20-8116.001 
Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ - θσηνζσιήλσλ ενξηαζηηθνύ 
θσηηζκνύ (ΔΘΚΑΣΘΚΑ) 

               
10.577,82  

20-8121.003 Δαπάλεο παγίσλ 
             

146.317,09  

20-8122.000 Σερληθά Έξγα 
               

23.847,92  

20-8511.001 
Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ 
θαηά ηα Π.Ο.Ε. εληόο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 

             
584.898,94  

    

      

8.844.609,65  

 

 

ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ1Ε-ΡΥΧ



 
 

 

 

 

 

Γενικό ζύνολο δαπανών ηων σπηρεζιών  καθαριόηηηας και ηλεκηροθωηιζμού ζηον σπό 

καηάρηιζη προϋπολογιζμό 2020 θα ανέλθει ζηο ποσόν 8.844.609,65    € 

 

Τα έζοδα ηων δημοηικών ηελών προβλέπονηαι   με ηοσς ιζτύονηες 
ζσνηελεζηές για 2020 ζηο ποζόν ηων  : 

ΔΟΓΑ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

2020     

ΚΑ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

0311.000 
Σέιε θαζαξηόηεηαο , θσηηζκνύ &η απνθνκηδήο 
απνξξηκάησλ νηθίσλ (Δ.Σ. από Δ.Ε.Η.  & θ.ι.π.) 

                   

6.438.687,00    

0311.001 
Σέιε Φσηηζκνύ Θρζπαγνξάο θαη ινηπώλ 
θαηαζηεκάησλ 

                                         

-      

0311.006 
Σέιε θαζαξηόηεηαο από εκπνξνπαλήγπξεηο, ι. 
αγνξέο,παδάξηα 

                            

1.845,00    

1326.003 
πληήξεζε - επηζθεπή νδνθσηηζκνύ επί ηεο Λεσθ. 
Αηαληείνπ Δήκνπ αιακίλαο (ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ) 

                         

80.000,00    

2111.001 Σέιε θσηηζκνύ ηρζπαγνξάο 

                            

6.017,00    

2111.002 ΠΟΕ από Δ.Σ. 

                               

510,00    

3211.003 Σέιε θσηηζκνύ Θρζπαγνξάο & ινηπώλ θαηαζηεκάησλ 

                       

184.855,09    

3211.008 Εηζπξαθηέα Τπόινηπα από Σέιε Καζαξηόηεηαο (Δ.Σ.) 

                       

410.043,88    

5111.000 

Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά 
έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ 
εηώλ 

                   

1.722.700,00    

    
                   

8.844.657,97    

 

 

Γηα ην έηνο 2020  πξνηείλνπκε ηα Γεκνηηθά Σέιε λα κείλνπλ σο έρνπλ  , λα εθαξκνζηεί 

θνηλσληθφ ηηκνιφγην  γηα ηηο εππαζείο νκάδεο. 

Παξακέλνπλ νη ίδηνη ζπληειεζηέο  Γεκνηηθνχ Φφξνπ (0,11€)  θαη Σ.Α.Π.  0,035 € ηηο ρηιίνηο  

Καζψο θαη ηα Δεκνηηθά Σέιε σο εμήο :   

 

 

ΚΑΣΗΓΟΡΘΕ Δ.Σ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

1)ηεγαζκέλνη ρψξνη θαηνηθηψλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρψξσλ  νηθηψλ θαη 

πνιπθαηνηθηψλ (απνζήθεο , ρψξνη ζηάζκεπζεο 

)  

  2,02€ αλα η.κ 

ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ1Ε-ΡΥΧ



 
 

2) ηεγαζκέλνη ρψξνη θαηαζηεκάησλ 

,βηνκεραληψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ απηψλ 

   4,23€ αλα η.κ 

  

3)ε ππφγεηα ή ζε παηάξηα θαηαζηεκάησλ ή 

βηνκεραληψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη 

2,00 € αλά η.κ 

4)Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη βηνκεραληψλ  

θηλεκαηνγξάθσλ, επαγγεικαηηθέο ζηέγεο  

θ.ι.π. 

  2,12 € αλά η.κ 

5)Γεληθφο ζπληειεζηήο αθίλεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειείο , κε 

θεξδνζθνπηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο 

ζθνπνχο.   

 0,75 € αλά η.κ 

6) Εγξνηαμηαθφο κεηξεηήο  

(ρξέσζε ηνπ1/2 ησλ ηεηξαγσληθψλ ηνπ 

νηθνπέδνπ 

  

   4,23 € αλά η.κ 

 

                                  Απαιιαζζφκελεο Καηεγνξίεο  

 

Θέκα << κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ κέρξη ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%), ή ε 

απαιιαγή απφ απηνχο,γηα ηηο εππαζείο νκάδεο, φπσο ε ηδηφηεηά ηνπο νξηνζεηείηαη 

αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/2016)>> 

Λακβάλνληαο ππφςε: 

1.Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 57/73 «Πεξί ιήςεσο κέηξσλ Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 

Οηθνλνκηθά Αδπλάησλ.» 

2.Σν άξζξν 13 ηνπ Ν. 4368/2016 πνπ αλαθέξεη ηελ κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ ζε 

εππαζείο νκάδεο 

3.Σν άξζξν 6 ηνπ λφκνπ 3454 (ΦΔΚ 75Α /́ 7.4.2006) «Πνιχηεθλνη». 

Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ λα απνθαζίζεη κε βάζε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

γηα ηελ κείσζε δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ κέρξη πνζνζηνχ 50% ή πιήξνπο απαιιαγήο  απ’ 

απηά θαη λα νξίζεη ην πιαίζην ηεο κείσζεο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ ζε εππαζείο . 

 

 ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πφιεο καο ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθφηεξα ζε εθαξκνγή ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Γ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/06 ), πξνηείλνπκε, ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ ηζρχνπλ παγθνζκίσο θαη θπζηθά ζηε ρψξα καο, ηε κείσζε ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηεο ΓΔΖ ησλ Γεκνηηθψλ ηειψλ θαη Γεκνηηθνχ θφξνπ ζηνπο θαηνίθνπο κε 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ( αλαπεξίαο ,απνξίαο θ.ι.π) θαη ζε  νηθνγέλεηεο κε ηξία παηδία θαη 

πάλσ (απφ αλήιηθα έσο ζπνπδαζηέο )  . πλεπψο πξνηείλνπκε γηα φζνπο είλαη ΓΖΜΟΣΔ 

ΑΛΑΜΗΝΑ  θαη Μφληκνη θάηνηθνη α) γηα απηνχο πνπ έρνπλ απφ ηξία παηδηά θαη πάλσ 

θαζψο θαη β) γηα ηα άηνκα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο πάλσ απφ 67% πνπ ην  εηζφδεκα ηνπο δελ 

ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 12.000 επξψ  , απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά ηέιε πνζνζηνχ 50% γηα 

ηελ κφληκε θαηνηθία , θαη ζηνπο απφξνπο (αλαγλσξηζκέλνη άπνξνη απφ ηελ Κνηλσληθή 

Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο ) πνζνζηφ απαιιαγήο 100%.   

Ζ ηδηφηεηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θεηκέλε λνκνζεζία.  

Αλαιπηηθά : 

1.1. Άπνξνη 

Ζ πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο γίλεηαη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ, 

κεηά απφ αίηεζε ηνπ σθεινχκελνπ θαη έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

1.2. Πνιχηεθλνη 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ  νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, 
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ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο 

(ΑΠΔ). 

χκθσλα κε ην εδάθην 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3454 (ΦΔΚ 75Α /́ 7.4.2006), νη 

πεξηιακβαλφκελνη ζηηο θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ραξαθηεξίδνληαη 

πνιχηεθλνη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1.2.1. 

Πνιχηεθλνη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη νη γνλείο νη έρνληεο ηε γνληθή κέξηκλα 

θαη επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή 

λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη 

δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε 

αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρ 

νιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο 

.  

ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα 

επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

1.2.2. 

Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ θαη 

είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή απηψλ, ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα απφ 

ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέληα ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή 

πηνζεηεκέλα ή εθηφο γάκνπ γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο 

ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά 

ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ 

(67%) θαη άλσ, ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

1.2.3.  

Αλ ν έλαο απφ ηνπο γνλείο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή αλάπεξνο πνιέκνπ ζε 

πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, απηφο ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, 

εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζε κία απφ ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξψηεο 

παξαγξάθνπ. 

1.2.4. 

ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα απνηεινχλ ηδίαλ 

νηθνγέλεηα θαη, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ 

πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ πνιπηέθλσλ, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο πξψηεο 

παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

1.2.5.  

Πνιχηεθλνη 

ζεσξνχληαη επίζεο κε βάζε ην Ν. 860/5-1-1979: 

α)Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

β)Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 

70% θαη δελ εξγάδεηαη. 

γ)Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή 

θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 

δ)Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα 

νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ 

Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο φξνπο δσήο. 

Δπηζεκάλζεηο: 

Α. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α -δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 

ΑΔΑ: 6ΜΒΔΩ1Ε-ΡΥΧ



 
 

i)ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ii)ηα άξξελα αλήιηθα 

iii)ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ 

iv)αλίθαλα πξνο εξγαζία απ 

φ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη  

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

1.3. Άηνκα κε Αλαπεξίεο 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

Αλαπεξίαο ηνπ Η.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία 

, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο Γηα ηα ΑκεΑ απαηηείηαη γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο ή 

Γεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη γηα ηνλ θέξνληα, πνζνζηφ 

αλαπεξίαο άλσ 67%. 

1.4.Σξίηεθλνη 

Γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ (3) ηέθλσλ απφ έλαλ ή  

πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα 

νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην  

εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο 

ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 8 

εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ 

πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ ηξίηεθλνπ απαηηείηαη 

πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 

αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο 

Πνιπηέθλσλ Διιάδνο  

(ΑΠΔ). 

1.5.Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα,ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ γνληφ κε πξνζηαηεπφκελν/α 

κέινο/ε (ρσξίο γάκν ή ζε θαηάζηαζε ρεξείαο) θαη έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα 

ελφο (1) ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 

εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο 

ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 

ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο 

θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην(25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 

1.6.Μαθξνρξφληα άλεξγνη νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 12 ζπλερείο κήλεο 

αλεξγίαο. 

 

2ε Ελφηεηα: Όξνη –Κξηηήξηα έληαμεο 

Οη δεκφηεο πνπ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, ηεο πξνεγνχκελεο 

ελφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο κείσζεο κέρξη 50% ή πιήξνπο απαιιαγήο επί ησλ 

εθάζηνηε επηβαιιφκελσλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ πξέπεη επίζεο: 

Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο (πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηα 

εθθαζαξηζηηθά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ). 

Σν ζπλνιηθφ εηζφδεκά απαιιαγήο απφ ηα Γεκνηηθά Σέιε θαη Γεκνηηθνχο Φφξνπο αλέξρεηαη 

αλαιπηηθά : 

 ε νηθνγέλεηεο πνιπηέθλσλ κε ηέζζεξα παηδηά θαη άλσ θαη εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα έσο 

12.000,00 επξψ,ην πνζφ πξνζαπμάλεηαη θαηά 2.000,00 €  

γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

Ζ απαιιαγή αθνξά ηνπο αξρεγνχο ηεο νηθνγέλεηαο θαη φρη ηα αλήιηθα ηέθλα ηνπ  

πνιχηεθλνπ. 

Αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 67% έσο θαη 80% κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 

έσο 12.000,00 €. 

Αλάπεξνη κε πνζνζηφ αλαπεξίαο απφ 81% θαη άλσ κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 

15.000 ,00 € 
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Μνλνγνλεηθή νηθνγέλεηα κε ζπλνιηθφ εηήζην νηθνγελεηαθφ θνξνινγεηέν εηζφδεκα κέρξη 

12.000,00 €, πξνζαπμαλφκελν θαηά 2.000,00 € γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν 

. 

Σξίηεθλνη κε εηήζην δεισζέλ νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 18.000,00 € ,. 

 

Άπνξνη θαη Μαθξνρξφληα Άλεξγνη ρσξίο εηήζην δεισζέλ εηζφδεκα. 

Ζ κείσζε αθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε αλεξγίαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ φπσο δειψλνληαη ζηελ 

θνξνινγηθή  δήισζε θαη φρη ζηα θηινμελνχκελα ηέθλα 

.  

 Να πξνζθνκίζνπλ εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο θαη 

αληίγξαθν ηνπ Δ1 θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ Δ9. Δάλ δελ ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, 

ηφηε ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., φηη δελ ππεβιήζε 

θνξνινγηθή δήισζε ζε θακία Γ.Ο.Τ. 

ηελ πεξίπησζε κείσζεο πνπ αθνξά ζε πξνζηαηεπφκελν κέινο, γίλεηαη ζπζρεηηζκφο κε ην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κέζσ ηνπ Δ1. 

 Να ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο ε 

Γηαβαηεξίνπ. 

Να πξνζθνκίζνπλ ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ΓΔΖ ή ελαιιαθηηθνχ 

παξφδνπ) πξφζθαην θαη ινγαξηαζκφ Ύδξεπζεο . 

Να πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ζπνπδψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην/ηα πξνζηαηεπφκελα ηέθλα είλαη 

ελήιηθα θαη ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο (γηα ηα 

9 πξνβιεπφκελα έηε ζπνπδψλ) ή βεβαίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ππεξεηνχλ ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. 

Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ή δηθαζηηθφ 

έγγξαθν, απνδεηθηηθφ κνλνγνλετθφηεηαο 

Να πξνζθνκίζνπ αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔ∆ θαη βεβαίσζε ηνπ ΟΑΔ∆ πνπ 

λα αλαγξάθεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 12 κήλεο ζπλερνχο αλεξγίαο. 

Να πξνζθνκίζνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο 

πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). 

Να ππνβάινπλ φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ απαηηεζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

δήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

 

3ε Ελφηεηα: Δηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 

 

Σν Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

αιακίλαο , νξίδεηαη σο ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξαθάησ δηαδηθαζίαο θαη 

ηεο ζχληαμεο ηνπ πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.  

Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε θαη 2ε ελφηεηα ηνπ παξφληνο 

πιαηζίνπ ππνβάιινληαη καδί κε ζρεηηθή αίηεζε θάζε έηνο ζην Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο 

ηνπ Γήκνπ.  

Ζ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα μεθηλήζεη απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   ψζηε 

λα παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία γηα ελεκέξσζε ηεο ΓΔΖ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 

έηνπο.  

Γεθηά γίλνληαη θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα πξψηε θνξά θαζ’ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ έσο ηελ αιιαγή ησλ 

η.κ. ζηε ΓΔΖ ζα κεζνιαβεί πάληα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, γηα ην νπνίν ζε θακία 

πεξίπησζε δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο 

γηα θαηαβνιή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ή ζπκςεθηζκνχ θιπ.  

Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην Σκήκα Δζφδσλ & 

Πεξηνπζίαο ζπληάζζεη πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.  

Ο εγθεθξηκέλνο πίλαθαο απηφο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο ΓΔΖ.  
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Σν Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ 

αιακίλαο αζθεί φπνηε απηφ θξίλεη ζθφπηκν ζπλδπαζηηθνχο ειέγρνπο θαη δηαζηαχξσζε 

ζηνηρείσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΖ θαη άιιεο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. ηελ 

πεξίπησζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή παξαπιεξνθφξεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ καο εθηφο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαογηα ηελ άζθεζε πνηληθψλ θπξψζεσλ ην 

ηκήκα εηζεγείηαη ζην Γ. θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ησλ δηθαηνχρσλ- 

σθεινπκέλσλ ην νπνίν κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην εηθνζαπιάζην ρξέσζεο ηεο αμίαο ησλ 

δεκνηηθψλ ηειψλ.  

 

4ε Ελφηεηα: Θζρχο  

-Σξνπνπνίεζε πιαηζίνπ Ζ απαιιαγή-κείσζε ησλ ηειψλ κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην 

ηζρχεη χζηεξα απφ πξνζθφκηζε θαη έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ 

βέβαηα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζηε ΓΔΖ. 

Σν παξφλ πιαίζην κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε λεφηεξε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο, 

φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο 

(Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο). 

Ζ απφθαζε ζα ηζρχεη απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο  κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο ή ιήςε λέαο 

ζρεηηθήο απφθαζεο 

Απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θάζε πξνεγνχκελε παχεη λα ηζρχεη. 

 

ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο πνπ εθαξκφδεη ε Γεκνηηθή Αξρή γηα φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο πφιεο καο ζε δηάθνξνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο, εηδηθφηεξα ζε εθαξκνγή ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Γ.Κ.Κ. ( Ν. 3463/06 ), πξνηείλνπκε, ιφγσ ησλ δπζκελψλ 

νηθνλνκηθψλ ζπγθπξηψλ πνπ ηζρχνπλ παγθνζκίσο θαη θπζηθά ζηε ρψξα καο, ηε κείσζε ζηνπο 

θαηαιφγνπο ηεο ΓΔΖ ησλ Γεκνηηθψλ ηειψλ θαη Γεκνηηθνχ θφξνπ ζηνπο θαηνίθνπο κε 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα ( αλαπεξίαο ,απνξίαο θ.ι.π) θαη ζε  νηθνγέλεηεο κε ηξία παηδία θαη 

πάλσ (απφ αλήιηθα έσο ζπνπδαζηέο )  . πλεπψο πξνηείλνπκε γηα φζνπο είλαη ΓΖΜΟΣΔ 

ΑΛΑΜΗΝΑ  

 α) ζηνπο απφξνπο (αλαγλσξηζκέλνη άπνξνη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο 

) πνζνζηφ απαιιαγήο 100%. Καη εθφζνλ πιεξνχλ ηνπ παξαπάλσ θξηηήξηα   

β) γηα απηνχο αλήθνπλ ζηηο ππφινηπεο πξναλαθεξφκελεο θαηεγνξίεο θαη πιεξνχλ ηνπο 

φξνπο αλά θαηεγνξία  , απαιιαγή απφ ηα Γεκνηηθά ηέιε πνζνζηνχ 50% ,  

Ζ ηδηφηεηα ηεο θάζε θαηεγνξίαο νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θεηκέλε λνκνζεζία.  

    Οη δεκφηεο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ απαιιαγή γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ην 

δηθαηνχληαη είλαη ππνρξεσκέλε θάζε αξρή λένπ έηνπο λα πξνζθνκίδνπλ ζηελ Τπεξεζία 

Δζφδσλ εθ λένπ ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα εθπίπηνπλ ηεο 

κείσζεο .      

Καηφπηλ ηνχησλ ηα ΔΟΓΑ γηα ην 2020 ζα δηακνξθσζνχλ σο εμήο  

ΔΟΓΑ 

ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ 

2020     

ΚΑ   ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 

0311.000 
Σέιε θαζαξηόηεηαο , θσηηζκνύ &η απνθνκηδήο 
απνξξηκάησλ νηθίσλ (Δ.Σ. από Δ.Ε.Η.  & θ.ι.π.) 

                   

6.438.687,00    

0311.001 
Σέιε Φσηηζκνύ Θρζπαγνξάο θαη ινηπώλ 
θαηαζηεκάησλ 

                                         

-      

0311.006 
Σέιε θαζαξηόηεηαο από εκπνξνπαλήγπξεηο, ι. 
αγνξέο,παδάξηα 

                            

1.845,00    

1326.003 
πληήξεζε - επηζθεπή νδνθσηηζκνύ επί ηεο Λεσθ. 
Αηαληείνπ Δήκνπ αιακίλαο (ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ) 

                         

80.000,00    
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2111.001 Σέιε θσηηζκνύ ηρζπαγνξάο 

                            

6.017,00    

2111.002 ΠΟΕ από Δ.Σ. 

                               

510,00    

3211.003 Σέιε θσηηζκνύ Θρζπαγνξάο & ινηπώλ θαηαζηεκάησλ  184.855,09                                  

3211.008 Εηζπξαθηέα Τπόινηπα από Σέιε Καζαξηόηεηαο (Δ.Σ.) 410.043,88 

5111.000 

Υξεκαηηθό ππόινηπν πξνεξρόκελν από ηαθηηθά 
έζνδα γηα ηελ θάιπςε ππνρξεώζεσλ παξειζόλησλ 
εηώλ 

                   

1.722.700,00    

    
                   

8.844.657,97    

 

 

ην ζεκείν απηφ έιαβε ην ιφγν ν Γεκ. χκβνπινο θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο ν νπνίνο 

πξφηεηλε: 

     Μείσζε ηνπ Δληαίνπ ζπληειεζηή αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαηά 9%. 

Εεηά λα εληαρζνχλ ζηελ θαηεγνξία γηα θνηλσθειή κε θεξδνζθνπηθνχο θαη 

θηιαλζξσπηθνχο ζθνπνχο, φινη νη ζχιινγνη ηεο αιακίλαο θαη φινη νη θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο.  

Πνιχηεθλεο λα ζεσξεζνχλ νη νηθνγέλεηεο πνπ έρνπλ απφ ηξία παηδηά θαη πάλσ θαη ην 

εηζφδεκα αληί 12.000,00 € εηεζίσο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζεο, λα αιιάμεη 

θαη λα θαζνξηζηεί ζε 15.000,00€ εηεζίσο κε κείσζε 50%. 

 Σα άηνκα κε αλαπεξία απφ 67% έσο 80% θαη κε εηήζην εηζφδεκα 15.000,00 € λα έρνπλ 

κείσζε 75%. 

Δλψ ηα άηνκα κε αλαπεξία απφ 80% έσο 100% θαη εηήζην εηζφδεκα 15.000,00 € λα έρνπλ 

κείσζε 100%. 

Σν εηήζην εηζφδεκα γηα ηηο Μνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο απφ 12.000,00 € εηεζίσο πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζεο, λα αιιάμεη ζε 15.000,00 € πξνζαπμαλφκελν θαηά 

2.000,00 € γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν ηέθλν. 

Γηα φζνπο είλαη άλεξγνη ηνπιάρηζηνλ έλα έηνο πξνηείλεη κείσζε 50% θαη γηα φζνπο είλαη 

άλεξγνη έλα  έηνο θαη κία εκέξα λα γίλεη κείσζε 100%. 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ έιαβε ην ιφγν ε Γεκ. /ινο θα Νάλλνπ –Παπαζαλαζίνπ Ηζηδψξα ε 

νπνία πξφηεηλε: «Σν πιεφλαζκα (ησλ 500.000,00 € πεξίπνπ) πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

λνηθνθχξεκα ηεο πξνεγνχκελεο Γεκ. Αξρήο λα απνδνζεί ζηνπο δεκφηεο κε κείσζε ησλ Γεκ. 

Σειψλ Καζαξηφηεηαο θαη φρη  ζηελ πξφζιεςε άρξεζησλ Δηδηθψλ πκβνχισλ». 

  

ηελ ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο   Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ  

ζρεηηθά. 

  Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηελ εηζήγεζε ηεο 

Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηψλ ηκήκαηνο εζφδσλ θαη αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, θαζψο θαη ηηο 

πξνηάζεηο φπσο δηαηππψζεθαλ αλσηέξσ, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  

 

                       Α Π Ο Φ Α  Θ Ζ Ε Θ    Κ Α Σ Α  Π Λ Ε Θ Ο Ψ Η Φ Θ Α  

 

Με ςήθνπο 6 ππέξ,  

 

1.- Καζνξίδεη ηα ηέιε Καζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2020 φπσο αλαιπηηθά  

αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνχζεο. 
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2.- Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 άξζξ. 72.    

 
   Μεηνςήθεζαλ νη Γεκ. χκβνπινη θ.θ. Σζαβαξήο Ησάλλεο θαη Γθίλεο Πξνθφπηνο νη νπνίνη 

ηάρζεθαλ ππέξ ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. Σζαβαξή, θαη ε Γεκ. /ινο θα Νάλλνπ –Παπαζαλαζίνπ 

Ηζηδψξα, ε νπνία ηάρζεθε ππέξ ηεο πξφηαζήο ηεο. 

    Έηζη ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθηεθε: 

 

            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ                                                ΣΑ ΜΕΛΗ      

                                                                 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΗΑ   ΝΗΚΟΛΑΟ   

  ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΒΑΚΑΛΖ   ΑΝΣΩΝΗΟ   

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΗΟ  

ΣΑΒΑΡΖ ΗΩΑΝΝΖ     

ΓΚΗΝΖ   ΣΤΛΗΑΝΟ   

ΗΗΓΩΡΑ ΝΑΝΝΟΤ-ΠΑΠΑΘΑΝΑΗΟΤ  

ΓΟΤΜΔΝΖ ΑΘΑΝΑΗΟ                                                                           

                                                                         Α θ ξ η β έ ο    Α λ η ί γ ξ α θ ν 

                                                                                  αιακίλα 20-1-2020 

                                                                                          ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      
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