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  Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 54854/10-11-2011 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 23ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

 
Αριθ.  Απόφασης  311/2011                                                     ΘΕΜΑ 

Λήψη απόφασης για την αναπροσαρμογή ή μη των 
συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη 
των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού 
και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2012  
 

Σήμερα στις 3 Νοεμβρίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στο Δημαρχιακό 
Μέγαρο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 52241/27-10-2011 επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. 
Δήμαρχο και σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  27-11-2011      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ,  ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, 
ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, 
ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΖΟΡΜΠΑ ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 
ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ,  ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                
              Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣΔ.Σ., ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ.Σ. 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Δ.Σ. & ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
Οι Δ.Σ. κ.κ. Κουτσιανάς Πάνος, Αϊβαλιώτης Νικόλαος  & Χρόνης Γεώργιος απεχώρησαν πριν από 
τη συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. 
Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης προτάθηκε να συζητηθεί ομόφωνα σαν πρώτο θέμα, πριν τη 
συζήτηση των θεμάτων της ημερησίας διάταξης, ως κατεπείγον λόγω της εφαρμογής του Ν. 
4021/11 περί πληρωμής ειδικού τέλους ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών μέσω λογαριασμών της 
ΔΕΗ. 
 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Αντιπρόεδρος κ. Κακούρης Αντώνης  
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κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

  
******************* 

 
 Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακούρης Αντώνης εισάγει στο Συμβούλιο 
για συζήτηση το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για την 
αναπροσαρμογή ή μη των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την κάλυψη των 
προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων για το 
έτος 2012. 

Αφού θέτει του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 232/01-11-2011 (με ΑΔΑ: 45Β2ΩΕΒ-6ΧΚ) το 
υπ’ αριθμ. 52726/01-11-2011 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο 
αναφέρεται ότι: 
 «Στην παρ. 11(12) του άρθρου 25 του Ν.1828/89 (ΦΕΚ- 2A ) ορίζεται ότι «Τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 & 22 του Β.Δ 24-
9/20-10-58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθρου 4 του Νόμου 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιούνται σε 
ενιαίο ανταποδοτικό τέλος». 
Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από εισήγηση της 
Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 72 παρ.ζ του Ν.3852/10)  για την αντιμετώπιση των δαπανών 
παροχής υπηρεσιών καθαριότητας & φωτισμού , καθώς και  κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 
παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 
 
Θέτουμε υπόψη σας ότι τα οικονομικά δεδομένα που αφορούν την υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού, διαμορφώνονται με βάση τις παρακάτω παραμέτρους, ως εξής: 
 
Α.1.Την μείωση  των αποδοχών των εργαζομένων όπως θα προκύψει από την εφαρμογή της 
εισοδηματικής πολιτικής. 
2.Την  δαπάνη προσαύξησης της αμοιβής εργασίας κατά τις νυκτερινές ώρες καθώς και τις 
Κυριακές και Εορτές. 
3.Την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας των εργαζομένων που χρησιμοποιούν  κατά την 
εργασία τους καθώς και την διάθεση γάλακτος. 
4.Την συμμετοχή του Δήμου σε προγράμματα ανακύκλωσης όπως ανακύκλωση απορριμμάτων 
(χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικά, σίδερα),  οικιακών συσκευών (κουζίνες, ψυγεία, ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές κλπ.) . 
5.Την αναγκαιότητα αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων καθώς επίσης και της περισυλλογής  
εγκαταλελειμμένων οχημάτων. 
6.Την από 19/09/11 κατάσταση της ΔΕΗ με τα τετραγωνικά μέτρα του Δήμου μας κατά 
κατηγορία, από την οποία προκύπτει ότι τα τετραγωνικά μέτρα  είναι κατά 78.000 τ.μ λιγότερα σε 
σχέση με το 2010. Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη χρονιά που τα τετραγωνικά μέτρα του 
έτους υπολογισμού των ανταποδοτικών είναι λιγότερα από την προηγούμενη χρονιά. Η εξέλιξη 
των τετραγωνικών μέτρων που αποτελούν την βάση υπολογισμού των ανταποδοτικών από το 2007 
έως σήμερα έχει ως ακολούθως: 
 
ΕΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΟΛΟ 
2012 3.670.000 592.000 4.262.000 
2011 3.700.000 640.000 4.340.000 
2010 3.620.000 630.000 4.250.000 
2009 3.520.000 610.000 4.130.000 
2008 3.425.000 610.000 4.035.000 
2007 3.210.000 595.000 3.805.000 
   

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΕΒ-ΠΛΞ



 3

Η ανωτέρω μείωση των τ.μ συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση του ποσού των ανταποδοτικών κατά 
222.720,00 €, ποσό που υπολογίζεται ως εξής : 
 
Κατοικίες  30.000Χ1,28=38.400,00€ 
Καταστήματα  48.000Χ3,84=184.320,00€ 
 
8. Την εφαρμογή του άρθρου 202 § 3 του Ν. 3463/2006 με την οποία είναι δυνατή η μείωση των 
δημοτικών φόρων ή τελών για τους απόρους ,τα άτομα με αναπηρίες και τους πολύτεκνους και τις 
με αριθμ. 500/29-11-07, 452/12-11-2009 Α.Δ.Σ με τις οποίες αποφασίστηκε η μείωση των τελών 
σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 
9.Την αναγκαιότητα επέκτασης και ενίσχυσης του ηλεκτροφωτισμού της πόλης μας σε σημεία που 
λείπει ή απαιτείται βελτίωση . 
10.Την υποχρεωτική εισφορά υπέρ ΕΣΔΚΝΑ.  
Η εισφορά υπέρ ΕΣΔΚΝΑ μέχρι και το 2011 υπολογίζονταν σε ποσοστό 6% στα τακτικά 
εισπραχθέντα έσοδα της προηγούμενης χρονιάς. Με την υπ’αρίθμ. 2/2011 απόφαση του ΕΣΔΚΝΑ 
έγινε αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς κάθε Δήμου και προσδιορίστηκε προσωρινή 
τιμή μονάδος 45€/τόνο, η οποία θα εφαρμοστεί και στις εισφορές των Δήμων – Μελών του και για 
το οικονομικό έτος 2011. Με βάση τα απορρίμματα του 2010 και την τιμή των 45€/τόνο, η 
επιβάρυνση του Δήμου για το 2012 θα ανέλθει στο ποσό του 1.900.000,00€  περίπου, έναντι 
ποσού 1.400.000,00€ που είχε προϋπολογιστεί για το 2011. Κατά συνέπεια υπάρχει μια πρόσθετη 
επιβάρυνση 500.000,00€ από την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού.  Σε περίπτωση που γίνει 
εφαρμογή και το 2011 –  όπως αναφέρει η απόφαση του ΕΣΔΚΝΑ –  θα υπάρχει επιβάρυνση και 
των ανταποδοτικών του 2011 με το ποσό των 500.000,00€ με αποτέλεσμα να είναι αδύνατος ο 
ισοσκελισμός τους. 
11.Την  προμήθεια  πετρελαίου κίνησης, βενζίνης και φυσικού αερίου καθώς και των ασφαλίστρων 
οχημάτων. 
12.Το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος για τον δημοτικό φωτισμό που καταβάλλουμε  στην ΔΕΗ 
. 
13.Τις αναγκαίες προμήθειες της υπηρεσίας καθαριότητας τόσο σε αναλώσιμα υλικά όσο και σε  
εξοπλισμό. 
 
Αναλυτικά: 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 
1.Προμήθεια σάκων απορριμμάτων  
2.Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και απολύμανση κάδων απορριμμάτων 
3.Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 
4.Προμήθεια αναλωσίμων σαρώθρων για τα μηχανοκίνητα σάρωθρα του Δήμου 
5.Προμήθεια αναλωσίμων υλικών του Γρ.Κίνησης 
6.Προμήθεια αναλωσίμων υλικών των συνεργείων Καθ/τος (ασφάλειες, λάμπες, σιλικόνες, μικρά 
εργαλεία κλπ) 
 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
1.Προμήθεια  κάδων απορριμμάτων 
2.Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος 
3.Προμήθεια μηχανοκίνητου σαρώθρου 
 
Β. Έσοδα και  έξοδα της Υπηρεσίας Καθ/τος & Ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012. 

Πίνακας Εσόδων 
Της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου έτους 2012 

Τα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου έτους 2012  σύμφωνα με τις ισχύουσες  τιμές 
που καθορίστηκαν για το έτος 2011 με την υπ’αριθμ. 42/27-01-2011 Α.Δ.Σ και δεδομένης της 
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μείωσης των τετραγωνικών μέτρων, χωρίς να αυξηθούν οι υπάρχοντες συντελεστές,  
διαμορφώνονται  ως εξής: 
Κατηγορία Α’ 
1.Κατοικίες 3.670.000τ.μ Χ    1,28€  4.697.600,00 € 
2.Καταστήματα    592.000τ.μ Χ    3,84€  2.273.280,00 € 
Σύνολο Α΄  6.970.880,00 € 

 
 
Κατηγορία Β’ 
1.Λαϊκές Αγορές  70.000,00€ 
2.Πανηγύρια 60.000,00€ 
3.Οικονομική ενίσχυση για μπλε κάδους 60.000,00€ 
4.Εφαρμογή Κανονισμού Καθαριότητας 20.000,00€ 

 
5.Ανείσπρακτα Δημ. Τέλη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά 
(διαφορές παρελθόντων ετών που προκύπτουν στα 
τετραγωνικά μέτρα) 

35.000,00€ 

6.Aνείσπρακτα  Δημ. Τέλη βεβαιωθέντα (ρυθμίσεις) 50.677,05€ 
7.Ανείσπρακτα από εφαρμογή κανονισμού καθαριότητας 5.000,00€ 
8.Πλεόνασμα ανταποδοτικών έτους 2010 8.442,95€ 
Σύνολο Β΄  309.120,00€ 

 
Γενικό Σύνολο(Α’+Β’) 7.280.000,00€ 
  
 
Το πλεόνασμα των ανταποδοτικών προέκυψε ως ακολούθως : 
Εισπραχθέντα ποσά ανταποδοτικών 2010 7.284.718,34€ 
Πληρωθέντα ποσά ανταποδοτικών 2010 7.177.254,56€ 
Τιμολόγια ανταποδοτικών πληρωθέντα την επόμενη χρήση    99.020,83€ 
Πλεόνασμα ανταποδοτικών    8.442,95€ 
   

 
Πίνακας Εξόδων 

Της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου έτους 2012 
Στον κατωτέρω πίνακα εντάσσονται όλες οι λειτουργικές δαπάνες που απαιτούνται για την 
εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας καθώς επίσης και όλες οι προμήθειες αναλωσίμων. 
  
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΡ.ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟ 

1 Μισθοδοσία μονίμου & εκτάκτου προσωπικού  2.390.000,00€ 
2 Ασφαλιστικές εισφορές πρoσωπικού  413.000,00 € 
3 Πρoσαύξηση Κυριακών-Νυχτερινών-Υπερωρίες  390.000,00 € 
4 Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού και 

γάλακτος 
 85.000,00 € 

5 Συντήρηση οχημάτων & μηχανημάτων  &  
υπερκατασκευών Δ/νσης  Μηχ/κου & Καθαριότητας.  

 605.000,00 € 
 

6 Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών, οχημάτων και  
Μηχανημάτων 

 340.000,00 € 
 

7 Δικαίωμα Δ.Ε.Η (2,46% στο εισπραχθέν ποσό των 
ανταποδοτικών) 

 172.000,00 € 
 

ΑΔΑ: 45ΒΖΩΕΒ-ΠΛΞ



 5

8 Εισφορά Συνδέσμου (η παρακράτηση γίνεται από το 
Τ.Π.Δ.) 45€/τον. 

 1.900.000,00 € 

9 Ασφάλιστρα-Τέλη Κυκλοφορίας-ΚΤΕΟ οχημάτων  49.500,00 € 
10 Προμήθειες αναλωσίμων υλικών 

Αναλυτικά: 
1. Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 
2. Προμήθεια υγρών για καθαρισμό και 

απολύμανση κάδων απορριμμάτων 
3. Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων 
4. Προμήθεια αναλώσιμων σαρώθρων για τα 

μηχανοκίνητα σάρωθρα του  Δήμου 
5. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών του Γραφείου 

Κίνησης 
6. Προμήθεια αναλώσιμων υλικών των συνεργείων 

Καθαριότητας 
Συνολικές προμήθειες αναλώσιμων 

 
 

15.000,00€ 
 

15.000,00€ 
20.000,00€ 

 
15.000,00€ 

 
15.000,00€ 

 
15.000,00€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
95.000,00€ 

11 Λοιπές Δαπάνες              4.998,00€ 
12 Αντίτιμο Ηλεκτρικού Ρεύματος και φυσικού αερίου  730.000,00€ 
13 Προμήθεια  εξοπλισμού 

Αναλυτικά: 
1. Προμήθεια  κάδων απορριμμάτων  
2. Προμήθεια απορριμματοφόρου  
3. Προμήθεια μηχανοκίνητου σαρώθρου 
Συνολικές προμήθειες εξοπλισμού 

 
 

90.000,00€ 
1,00€ 
1,00€ 

 
 

 
 
 
 

 
90.002,00€ 

14 Συντηρήσεις 
Αναλυτικά: 
1. Συντήρηση τηλεφωνικού  κέντρου της Δ/νσης 

Μηχανολογικού & Καθαριότητας 
2. Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων 
3. Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος 
4. Απολύμανση κτιρίων και αύλειου χώρου της 

Δ/νσης Μηχανολογικού & Καθαριότητας 
5. Συντήρηση κλιματιστικών 
6. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
7. Συντήρηση εγκαταστάσεων εργοταξίου του 

Δήμου 
8. Συντήρηση και αναβάθμιση προγραμμάτων 

διαχείρισης οχημάτων Γρ.Κίνησης 
Συνολικές συντηρήσεις 

 
 
 

         1.000,00€ 
         2.000,00€ 
          500,00€ 

 
1.000,00€ 
1.000,00€ 
3.000,00€ 
6.000,00€ 

 
 

1.000,00€ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 
 

15.500,00€ 

 Σύνολο      7.280.000,00€ 
 

 
Σχετικά με τα έξοδα είναι χρήσιμο να γίνουν οι ακόλουθες παρατηρήσεις: 
 
1. Οι προμήθειες απορριμματοφόρου και του μηχανοκίνητου σαρώθρου εντάσσονται στον 

προϋπολογισμό των ανταποδοτικών με 1,00 € ο κάθε κωδικός και η προμήθεια τους θα 
υλοποιηθεί εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν (αποτέλεσμα ανταποδοτικών έτους 2011, 
εξέλιξη των τετραγωνικών μέτρων το 2012, κόστος μισθοδοσίας) και θα γίνει ύστερα από 
αναμόρφωση.  
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2. Στα ανταποδοτικά δεν περιλαμβάνονται οι προμήθειες ηλεκτρολογικού υλικού, φωτιστικών 
σωμάτων και οι συντηρήσεις που γίνονται για τον δημοτικό φωτισμό  και η χρηματοδότηση 
τους γίνεται από ίδιους πόρους του Δήμου. 

3. Για την εκτίμηση του κόστους της μισθοδοσίας έγινε προβολή των μισθολογικών δεδομένων 
συγκεκριμένων κατηγοριών εργαζομένων (π.χ εργαζόμενος ΥΕ με 7,14,21 χρόνια 
προϋπηρεσίας και εργαζόμενος ΔΕ με 7,14,21 χρόνια προϋπηρεσίας) και από την οποία 
προέκυψε ότι θα πρέπει στην πρόβλεψη να αφαιρεθούν ποσά όσο είναι περίπου τα έξοδα 
κίνησης όλων των εργαζόμενων μονίμων και αορίστου .     

  
Έσοδα υπηρεσίας καθαριότητας χωρίς αναπροσαρμογή των συντελεστών 7.280.000,00€ 
Έξοδα υπηρεσίας καθαριότητας 7.280.000,00€ 
Διαφορά  0 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνεται να μην γίνει μεταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους για το έτος 2012 και να ισχύσουν οι συντελεστές όπως καθορίστηκαν με την ΑΔΣ 42/27-
01-2011.   
 
Ο υπολογισμός  των τελών ανά ηλεκτροδοτούμενο χώρο θα πραγματοποιηθεί με την μέθοδο των 
πλασματικών μέτρων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες λειτουργίας της μηχανογράφησης 
της ΔΕΗ (άρθρο 1 παρ.4 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ.4 του Ν.429/76). 
 
Στη Δ.Ε.Η θα δοθούν δύο γενικοί συντελεστές : 
 
1.Ο συντελεστής 1,28 €./τ.μ για τις κατοικίες, κοιν. χώροι, φιλανθρωπικά ιδρύματα εκτός κλινικών 
  
2.Ο συντελεστής 3,84€/τ.μ για τα καταστήματα, βιομηχανίες, γραφεία κ.λ.π 
 
Οι συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2012 καθορίζονται: 
1.Για κατοικίες, κοιν. χώρους, βοηθητικούς χώρους οικιών, εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ή 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με εξαίρεση τις ιδιωτικές κλινικές, 
πολιτιστικούς συλλόγους , σωματεία  σε 1,28€/τ.μ 
2.Για καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες και λοιπούς στεγασμένους χώρους εμβαδού μέχρι 
6.000 τ.μ σε 3,84€/τ.μ .  
3.Για καταστήματα, βιοτεχνίες , βιομηχανίες και λοιπούς στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 
6.000 τ.μ  ορίζεται το 60% αυτού που έχει οριστεί για στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 
τετραγωνικά μέτρα (άρθρο 5 παρ.1 Ν.1080/80). 
4.Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών, υπεραγορές τροφίμων ή 
σούπερ μάρκετ (μικτά καταστήματα), τραπεζών  και λοιπών χρήσεων  και εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ 
σε 1,92€/τ.μ . 
5.Για μη στεγασμένους χώρους καταστημάτων, βιοτεχνιών, βιομηχανιών, υπεραγορές τροφίμων ή 
σούπερ μάρκετ (μικτά καταστήματα), τραπεζών  και λοιπών χρήσεων  και εμβαδού άνω των  6.000 
τ.μ ορίζεται το 30% αυτού που ισχύει για τα πρώτα 1.000 τετραγωνικά  μέτρα μη στεγασμένου 
χώρου (άρθρο 5 παρ.1 εδάφιο β’  Ν.1080/80). 
6.Για τις υπεραγορές τροφίμων ή σούπερ μάρκετ (μικτά καταστήματα)  άνω των 350 τ.μ και τις 
τράπεζες  σε 4,99€/τ.μ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Ο  συντελεστής του  φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 25 , παρ.13 του Ν.1828/89) 
προτείνεται να παραμείνει 0,09€. 
Για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής ορίζεται στο ήμισυ αυτού που ισχύει για τους 
στεγασμένους χώρους (άρθρα 10 παρ.1 Ν.1080/80 , 55 παρ.5 Ν.1416/84 και 25 παρ.13 Ν.1828/89. 
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ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 Εγκρίνει τη μη αναπροσαρμογή των συντελεστών καθαριότητας και φωτισμού για την 
κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού και φόρου ηλεκτροδοτούμενων 
χώρων για το έτος 2012, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 
 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Τσίτσου Σ., Ζορμπά Κ., Τριανταφύλλου Ν., Βλάχου Β., Παπαδογιαννάκη Α., 
Κόχυλα Κ., Βερναδάκης Γ., Κακούρης Α., Γραμμένου Μ., Κανελλόπουλος Γ., Δαλαμάγκας Δ. & 
Γρετσίστα Ε. έδωσαν αρνητική ψήφο.                 

 
 
  

Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
          ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
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