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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 28 / 2017 πλεδξίαζεο
Αξηζκ. Απνθ. 387 / 2017
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Αλαπροζαρκογή ή κε Σειώλ Καζαρηόηεηας θαη
Ηιεθηροθφηηζκού γηα ηο έηος 2018
ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 21.11.2017 εκέξα
Σξίηε θαη ψξα 04.30κ.κ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή πλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ
πκβνχιην Αγίαο Παξαζθεπήο χζηεξα απφ ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 39940/17.11.2017
έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ επηδφζεθε
ζε θαζέλαλ απφ ηνπο Γεκνηηθνχο πκβνχινπο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη
απαξηία δεδνκέλνπ φηη απφ ην ζχλνιν ησλ -33- κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα -21αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λφκηκα παξίζηαηαη ν θ. Γήκαξρνο.
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ΑΠΟΝΣΔ

Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξφεδξνο Γ.
Κνληνπνχινπ Μαξία
ηδέξεο Ησάλλεο
Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα
Γθφλεο Παλαγηψηεο
Γηψηζαο ππξίδσλ
Μπαιηφπνπινο Ησάλλεο
Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο
Λέθθαο Γηνλχζηνο
Κνληαμήο Γεκήηξηνπ
Βνζηαληδφγινπ Ησάλλεο
Ενξκπάο Βαζίιεηνο
Γθηφθα Σεξςηρφξε
Φχιια ηπιηαλή
Γθηδηψηεο Αλδξέαο
Κνιψληα Υξχζα
Μνπζηφγηαλλεο Αιέμαλδξνο
Ρεκπνχηζηθα Μαξία
Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ
Λνγνζέηεο Ησάλλεο
Αλδξίηζνο Αζαλάζηνο
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Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία
Πεηζαηψδε Διηζάβεη
ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή
Παπακηραήι σηήξηνο
Φσηεηλνχ Εσή
Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο
Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα
Ζζαΐαο σηήξηνο
Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο
Μπισλάθεο Ησάλλεο
Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεηνο
Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο
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ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ
1. Αλαθνηλψζεηο-Δξσηήζεηο-Σνπνζεηήζεηο.
2. Καηά
ηε
δηάξθεηα
ησλ
Αλαθνηλψζεσλ-Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ
πξνζήιζαλ νη θ.θ. Κξεηηθίδεο Κ., Γηαλλαθφπνπινο Β., Μπισλάθεο Η.,
ηαζνπινπνχινπ Β., Καςνθεθάινπ Δ., Φσηεηλνχ Ε. θαη Πεηζαηψδε Δ.
3. Καηά
ηε
δηάξθεηα
ησλ
Αλαθνηλψζεσλ-Δξσηήζεσλ-Σνπνζεηήζεσλ
απνρψξεζαλ νη θ. Λέθθαο Γ. θαη Μπαιηφπνπινο Η.
4. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα πξνζήιζε ν θ. Παπακηραήι . θαη ε
θα. Ατδίλε-Παπαζηδέξε .
5. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ν θ. Βνζηαληδφγινπ Η.
θαη ε θα. Πεηζαηψδε Δ.
6. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 1ν Ζ.Γ. ζέκα ν θ. Αλδξίηζνο Α.,
ςήθηζε ηελ πξφηαζε ηνπ θ. Ενξκπά Β. θαη ζηε ζπλέρεηα βξηζθφηαλ εθηφο
αίζνπζαο.
7. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 2ν Ζ.Γ. ζέκα ν θ. Αλδξίηζνο Α.,
βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο.
8. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 3ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Καςνθεθάινπ Δ.
9. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. ηαζνπινπνχινπ
Β.
10. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 4ν Ζ.Γ. ζέκα ν θ. ηδέξεο Η.,
βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο.
11. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Γθηφθα Σ.
12. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο γηα ην 5ν Ζ.Γ. ζέκα ν θ. Αλδξίηζνο Α.,
βξίζθνληαλ εθηφο αίζνπζαο.
13. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 6ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ. Γηαλλαθφπνπινο
Β. θαη Μπισλάθεο Η.
14. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 7ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζαλ νη θ.θ. Μνπζηφγηαλλεο
Α., Λνγνζέηεο Η. θαη Ρεκπνχηζηθα Μ.
15. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 8ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Φχιια .
16. Πξηλ ηελ ςεθνθνξία γηα ην 9ν Ζ.Γ. ζέκα απνρψξεζε ε θα. Φσηεηλνχ Ε.
Δπί ηνπ 1νπ Ζ.Γ. ζέκαηνο
ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππφςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά ζηελ «Αλαπξνζαξκνγή ή
κε Σειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2018» θαη παξαθαιψ ηνλ
Γήκαξρν θ. Η. ηαζφπνπιν λα ην εηζεγεζεί.
ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ θσδηθνπνηεηηθνχ ΒΓ ηεο
24/9-20/10/1958 «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ», επηβιήζεθαλ
ππέξ ησλ δήκσλ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα ηηο παξερφκελεο απφ ηνπο
ΟΣΑ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, πεξηζπιινγήο θαη
απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ
ειεθηξνθσηηζκνχ ησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Οη ξπζκίζεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/1958 κεηαβιήζεθαλ ή
ζπκπιεξψζεθαλ αξγφηεξα κε ηνπο λφκνπο 25/1975, 429/76, 1080/80 (άξζξα 4,5,
17 θαη 20), 1828/89 (άξζξν 25 παξ. 12), 2130/93 (άξζξα 16 παξ. 6 θαη 27 παξ. 4),
2307/95 (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4), 2503/97 (άξζξν 9 παξ. 14), 2539/97 (άξζξν 25
παξ. 3) θαη 3345/2005 (άξζξν 5).
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Οη δηαηάμεηο απηέο, καδί κε ηηο πεξί απαιιαγψλ απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε δηαηάμεηο
ησλ άξζξσλ 60 ηνπ Ν 1416/84 θαη 7 παξ. 26 ηνπ Ν 2307/95, απνηεινχλ ην ζεζκηθφ
πιαίζην πνπ ηζρχεη ζήκεξα γηα ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ.
Όπσο πξνθχπηεη ζαθψο απφ ην λφκν θαη φπσο παγίσο δέρεηαη ε λνκνινγία (ηΔ
2185/2012 λνκηθή βάζε πιεξνθνξηψλ ΝΟΜΟΣΔΛΔΗΑ, ηΔ Οι 60/2010 ΟΠΓΓ 2010
ζει. 298, ηΔ 3625/2006 ΓηΓηθ 2008 ζει. 732, ηΔ 981/1992 ΓηΓηθ 1993 ζει. 1082,
ηΔ 4224/1988 ΔΓΚΑ 31 ζει. 88, ηΔ 2623-24 θαη 3850/1985 ΝνΒ 1988 ζει. 197
θ.ά.), ην ηέινο θαζαξηφηεηαο έρεη αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, δεδνκέλνπ φηη ζηνπο
ππφρξενπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ν δήκνο πξνζθέξεη εηδηθή θαη ζπγθεθξηκέλε
αληηπαξνρή: ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ
(Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ, 1981, ζει. 14 επ., Καςηκάιε Γ.,
Αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ, ΔΣΑ 1987, ζει. 301).
Σν χθνο ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ
θφζηνπο παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο (ηΔ 981/92, 2063/86) θαη λα
πξνζδηνξίδεηαη αληηθεηκεληθά κ,ε θξηηήξην ην βαζκφ ρξήζεσο ηεο ππεξεζίαο
απφ θάζε θαηεγνξία ππφρξεσλ (ηΔ 947/86 ΝνΒ 1989 ζει. 161).
Παξά ηνλ αληαπνδνηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ην ηέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
θαηαβάιιεηαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ θαη φρη κφλνλ απφ
φζνπο επηζπκνχλ λα θάλνπλ ή θάλνπλ πξάγκαηη ρξήζε ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο
(ηΔ 1620/2012 ΔΓΓΓΓ 2012 ζει. 756, Θενραξφπνπινπ Λ., Φνξνινγηθφλ Γίθαηνλ,
1981, ζει. 26). πγθεθξηκέλα, έρεη γίλεη δεθηφ, φηη ε θαηαβνιή ηνπ ηέινπο δελ
εμαξηάηαη απφ ηε ρξεζηκνπνίεζε ή κε ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο, νχηε απφ ηελ
πιεκκειή εμππεξέηεζε ή ηελ εμ νινθιήξνπ έιιεηςε εμππεξέηεζεο ελφο ή
πεξηζζφηεξσλ αθηλήησλ ηεο πεξηνρήο ή απφ ηελ πιεκκειή ιεηηνπξγία ησλ
ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (ηΔ 947/86 ΝνΒ 1989 ζει. 161, ηΔ 26232624/1985 ΝνΒ 1988 ζει. 197, ΣξΓΠξΠεηξ 4047/91 ΓηΓηθ 1992 ζει. 458).
ύκθφλα κε ηελ παρ. 2 ηοσ άρζροσ 1 ηοσ Ν 25/75, ε απόθαζε ηοσ ζσκβοσιίοσ γηα
ηολ θαζορηζκό ηοσ ηέιοσς ιακβάλεηαη ηο κήλα Οθηώβρηο, θοηλοποηείηαη ζηε ΔΕΗ ή
ζηολ εθάζηοηε προκεζεσηή ειεθηρηθής ελέργεηας κέτρη ηελ 30ε Νοεκβρίοσ θαη
αρτίδεη λα εθαρκόδεηαη από 1ες Ιαλοσαρίοσ ηοσ επόκελοσ έηοσς. Οη προζεζκίες
ασηές είλαη ελδεηθηηθές θαη ε ηστόλ σπέρβαζε ηοσς γηα εύιογο τροληθό δηάζηεκα, δελ
προθαιεί αθσρόηεηα ηφλ ζτεηηθώλ αποθάζεφλ (ηΕ 4771/87 ΕΣΑ 1988 ζει. 64,
ΣρΔΠρΠεηρ 4047/91 ΔηΔηθ 1992 ζει. 458, Εγθ. ΤΠΕΔΔΑ 605/3-1-2007, Εγθ. Τπ.
Εζφη. 57349/30-6-1975). πλεπψο λφκηκα επηβάιιεηαη ην ηέινο απφ 1εο
Ηαλνπαξίνπ, αθφκε θαη αλ ε απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδνζεί ή θνηλνπνηεζεί ζηε
ΓΔΖ ή ζηνλ εθάζηνηε πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηά ηελ εκεξνκελία απηή.
χκθσλα εμάιινπ κε ην άξζξν 29 ηνπ ΑΝ 344/68, ε ηζρχο ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ
επηβνιή ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο κπνξεί λα νξηζζεί φηη αξρίδεη απφ ηελ 1ε
Ηαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο, κέζα ζην νπνίν ιακβάλνληαη, ππφ ηνλ φξν φηη νη αληίζηνηρεο
ππεξεζίεο παξέρνληαη απφ ηελ έλαξμε ηνπ έηνπο.
Ζ ρξέσζε θάζε θαηαλαισηή απφ ηε ΓΔΖ (ή ηνλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο)
κε βάζε ην ζπληειεζηή πνπ θαζνξίδεη θάζε θνξά ην ζπκβνχιην, ηζρχεη γηα νιφθιεξε
ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία αθνξά ν αθνινπζνχκελνο απφ απηή θχθινο
θαηακέηξεζεο, αλεμάξηεηα αλ ν θχθινο απηφο ζπκπίπηεη ή φρη κε ην εκεξνινγηαθφ
έηνο (άξζξν 1 παξ. 3 Ν 25/75).
Αλάινγα κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο, ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην
κπνξεί λα δηαθξίλεη ηνπο ππφρξενπο ζε επηά (7) -θαη' αλψηαην φξην- θαηεγνξίεο θαη
λα θαζνξίζεη γηα θάζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή. Απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο,
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δχν ζα αθνξνχλ ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο ή γηα
ηελ εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ
δηθαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο, θαη πέληε (5) ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο
άιιεο ρξήζεσο, φπσο θαηαζηήκαηα, βηνκεραλίεο θ.ι.π. (άξζξν 1 παξ. 4 Ν 25/75,
φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν 429/76).
Ο ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο πξέπεη λα πξνζδηνξηζζεί ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα
θαιχπηεη ππνρξεσηηθά ηηο ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, 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.
Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ έρνπλ θαζνξηζζεί κε ηελ αξηζ. 353 / 2016 ΑΓ
(ΑΓΑ: 7ΣΓ8Χ6Τ-ΚΖΤ) γηα ην έηνο 2017 σο εμήο :
1) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο:
Α) Οηθίεο ζε
Β) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (61-500 ηκ) ζε
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (πάλσ απφ 501 ηκ) ζε
Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε
Δ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ δξαζηεξηφηεηά
ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα, Super Market,
κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 ηκ
θαη ηξάπεδεο)

5,60 € ην η.κ.

2) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο :
Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε
Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε

1,46 € ην η.κ.
0,49 € ην η.κ.

1,12 € ην η.κ.
2,50 € ην η.κ.
2,76 € ην η.κ.
2,86 € ην η.κ.
4,42 € ην η.κ.

Δπίζεο ζηελ ίδηα απφθαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν
3463/06, απαιιάρζεθαλ πιήξσο απφ ηελ επηβνιή ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ, εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ φπσο ε ηδηφηεηα ηνπο νξηνζεηείηαη
αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο
 Μαθξνρξφληα Άλεξγνπο
 Άπνξνπο
 Πνιχηεθλνπο
 Άηνκα κε αλαπεξία
 Σξίηεθλνπο
 Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο
Όπσο είρε εγθξηζεί κε ηελ (321/2015 ΑΓ (ΑΓΑ: 7Ν4ΚΧ6Τ-81Θ) φπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ηε 129/16 ΑΓ (7Γ8ΒΧ6Τ-ΖΘΑ)).
ε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ 25595/26-7-15 (ΦΔΚ Β 2658/28-7-15) ησλ ππνπξγψλ
Δζσηεξηθψλ – νηθνλνκηθψλ πεξί παξνρήο νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018, ζηελ απφθαζε επηβνιήο
ησλ ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ:
 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016
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ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2016 θαη κέρξη ην κήλα
θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016, ήηνη έσο 31/7/16.
 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 γηα ηελ ίδηα, σο άλσ
πεξίνδν.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ επηβνιήο ησλ αληαπνδνηηθψλ
ηειψλ ιακβάλεηαη ππφςε φηη ηα έζνδα πξέπεη λα:
α) θαιχπηνπλ ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ ψζηε λα κελ
δεκηνπξγνχληαη ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια
ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία.
β) κελ ππεξβαίλνπλ ην χςνο ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ησλ
αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ, άιισο ππνθξχπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο
αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο
γ) θαιχπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηηο δαπάλεο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ θαη
δελ κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ άιιεο δαπάλεο ηνπ δήκνπ.
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ ηα
παξαπάλσ ζηνηρεία πεξηγξάθνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο.
1. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 2016
Α. θέινο Δζφδσλ
031 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
0311.01 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ
4.700.000,00 4.560.133,46
0,00 4.560.133,46
0311.02 Tέινο
θαζαξηφηεηαο ιατθψλ
αγνξψλ
0,00
49.314,93
0,00
49.314,93
0313.01 Λνηπά έζνδα
ησλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο (Σέινο
ηακείνπ ιατθψλ
αγνξψλ)
30.000,00
640,00
0,00
640,00
χλνιν
4.730.000,00 4.610.088,39
0,00 4.610.088,39
211 Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη
εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
2111.01 Έζνδα ΠΟΔ
πνπ βεβαηψλνληαη γηα
πξψηε θνξά απφ
Σέιε θαζαξηφηεηαο
1.000.000,00
987.881,52
0,00
984.746,82
χλνιν
1.000.000,00
987.881,52
0,00
984.746,82
321 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα
νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
3211 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ
191.120,88
261.372,46 -13.450,20
13.902,89
χλνιν
191.120,88
261.372,46 -13.450,20
13.902,89
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χλνιν

5.921.120,88 5.859.342,37

-13.450,20 5.608.738,10

Β. θέινο Δμφδσλ
Δίδνο δαπάλεο
1. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
2. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
Π.Ο.Δ.
3. ΦΧΣΗΜΟ
ΟΓΧΝ –
ΠΛΑΣΔΗΧΝ
4. ΔΗΦΟΡΑ
ΔΓΝΑ
5. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΔΖ –
ΔΗΦΟΡΑ
ΣΔΑΓΤ/ ΣΠΓΤ
6.
ΤΝΣΖΡΖΔΗ
– ΔΠΗΚΔΤΔ
7. ΚΑΤΗΜΑ
8.
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚ
Α - ΑΝΑΛΧΗΜΑ
9. ΑΦΑΛΗΣΡΑ
- ΣΔΛΖ ΚΤΚΛ.ΓΗΟΓΗΑ
10. ΛΟΗΠΔ
ΓΑΠΑΝΔ ΜΗΘΧΜΑΣΑ
11.
ΔΠΔΝΓΤΔΗ
/ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΠΑΓΗΧΝ
12. ΓΑΠΑΝΔ
Π.Ο.Δ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 81
Γεληθφ ζχλνιν

Γηακνξθσζέληα

Αλαιεθζέληα

Σηκνινγεκέλα

Δληαιζέληα

Πιεξσκέο

2.938.291,19

2.666.980,21

2.380.531,05

2.277.179,93

2.277.179,93

92.002,17

92.002,17

92.002,17

90.349,16

90.349,16

805.000,00

805.000,00

794.520,07

794.520,07

794.520,07

1.200.000,00

1.260.000,00

1.091.195,67

1.091.195,67

1.091.195,67

260.000,00

391.000,00

245.365,46

244.983,12

244.983,12

316.407,15
291.200,00

388.976,83
297.301,41

61.513,47
154.482,31

53.997,45
133.211,54

53.997,45
133.211,54

303.995,26

263.013,05

73.088,50

54.849,96

54.849,96

101.000,00

134.815,00

98.067,51

98.067,51

98.067,51

96.905,00

45.068,62

20.323,34

19.591,74

19.591,74

1.318.718,83

610.246,31

270.158,41

270.158,41

270.158,41

156.533,99
7.880.053,59

156.533,99
7.110.937,59

156.533,99
5.437.781,95

152.414,28
5.280.518,84

152.414,28
5.280.518,84

2. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 1/1 έσο 31/7/16
Α. θέινο Δζφδσλ
031 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
0311.01 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ
4.700.000,00 2.024.233,39
0,00 2.024.233,39
0311.02 Σέινο
θαζαξηφηεηαο ιατθψλ
αγνξψλ
0,00
0,00
0,00
0,00
0313.01 Λνηπά έζνδα
ησλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο (Σέινο
ηακείνπ ιατθψλ
αγνξψλ)
30.000,00
350,00
0,00
350,00
χλνιν
4.730.000,00 2.024.583,39
0,00 2.024.583,39
211 Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη
εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά
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Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
2111.01 Έζνδα ΠΟΔ
πνπ βεβαηψλνληαη γηα
πξψηε θνξά απφ Σέιε
θαζαξηφηεηαο
1.000.000,00
981.086,10
0,00
978.209,45
χλνιν
1.000.000,00
981.086,10
0,00
978.209,45
321 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα
νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
3211 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ
191.120,88
261.372,46 -10.438,27
7.618,64
χλνιν
191.120,88
261.372,46 -10.438,27
7.618,64
Γεληθφ χλνιν
5.921.120,88 3.267.041,95 -10.438,27 3.010.411,48
Β. θέινο Δμφδσλ
Δίδνο δαπάλεο
01. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
02. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΠΟΔ
03. ΦΧΣΗΜΟ
ΟΓΧΝΠΛΑΣΔΗΧΝ
04. ΔΗΦΟΡΑ
ΔΓΝΑ
05. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΔΖ ΑΝΑΛΟΓΗΑ
ΔΗΦΟΡΑ
ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ
06.
ΤΝΣΖΡΖΔΗ/Δ
ΠΗΚΔΤΔ/ΑΝΑ
ΘΔΔΗ
ΔΡΓΑΗΧΝ
07. ΚΑΤΗΜΑ
08.
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΧ
Ν ΑΓΑΘΧΝ
09.
ΑΦΑΛΗΣΡΑ ΣΔΛΖ ΚΤΚΛ.ΓΗΟΓΗΑ ΑΣΣ.
ΟΓΟΤ
10. ΛΟΗΠΔ
ΓΑΠΑΝΔ –
ΜΗΘΧΜΑΣΑ
11.
ΔΠΔΝΓΤΔΗ
/ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΠΑΓΗΧΝ
12. ΓΑΠΑΝΔ
Π.Ο.Δ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 81
(ΔΚΣΟ
ΜΗΘΟΓΟΗΑ)
Γεληθφ ζχλνιν

Γηακνξθσζέληα

Αλαιεθζέληα

Σηκνινγεκέλα

Δληαιζέληα

2.946.901,19

2.601.700,21

1.384.276,58

1.379.020,41

Πιεξσκέο
1.216.153,
05

92.002,17

92.002,17

92.002,17

90.349,16

90.349,16

745.000,00

745.000,00

521.910,00

521.910,00

521.910,00

1.260.000,00

1.260.000,00

427.704,50

427.704,50

427.704,50

260.000,00

391.000,00

114.766,48

114.766,48

114.766,48

314.007,15
291.200,00

351.579,15
224.467,18

42.581,08
68.086,87

32.713,18
59.018,65

32.713,18
58.211,20

303.995,26

123.488,44

42.032,03

36.371,60

36.371,60

101.000,00

114.815,00

71.555,51

71.555,51

71.555,51

90.695,00

21.891,60

9.145,25

9.033,65

9.033,65

1.318.487,49

285.227,69

219.249,71

4.525,15

4.525,15

156.533,99

156.533,99

152.414,28

152.414,28

7.879.822,25

6.367.705,43

3.145.724,46

2.899.382,57

152.414,28
2.735.707,
76
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3. Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ 1/1 έσο 31/7/17
Α. θέινο Δζφδσλ
031 Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
0311.01 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
θσηηζκνχ
4.520.000,00 2.307.713,17
0,00 2.307.713,17
0311.02 Tέινο
θαζαξηφηεηαο ιατθψλ
αγνξψλ
0,00
0,00
0,00
0,00
0313.01 Λνηπά έζνδα
ησλ ππεξεζηψλ
θαζαξηφηεηαο (Σέινο
ηακείνπ ιατθψλ
αγνξψλ)
32.000,00
60,00
0,00
60,00
χλνιν
4.552.000,00 2.307.773,17
0,00 2.307.773,17
211 Σαθηηθά έζνδα παξειζφλησλ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ βεβαηψλνληαη θαη
εηζπξάηηνληαη γηα πξψηε θνξά
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
2111.01 Έζνδα ΠΟΔ
πνπ βεβαηψλνληαη γηα
πξψηε θνξά απφ Σέιε
θαζαξηφηεηαο
980.000,00
814.771,13
0,00
803.367,51
χλνιν
980.000,00
814.771,13
0,00
803.367,51
321 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα θαηά ηα παξειζφληα
νηθνλνκηθά έηε ηαθηηθά έζνδα
Κσδηθφο
Γηακ/ζέληα
Βεβαηψζεηο Γηαγξαθέο Δηζπξάμεηο
3211 Σέιε
θαζαξηφηεηαο θαη
ειεθηξνθσηηζκνχ
236.872,24
236.872,24
-4.450,91
6.673,90
χλνιν
236.872,24
236.872,24
-4.450,91
6.673,90
χλνιν

5.768.872,24 3.359.416,54

-4.450,91 3.117.814,58

Β. θέινο Δμφδσλ
01. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
02. ΓΑΠΑΝΔ
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΠΟΔ
03. ΦΧΣΗΜΟ
ΟΓΧΝΠΛΑΣΔΗΧΝ
04. ΔΗΦΟΡΑ
ΔΓΝΑ
05. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ
ΓΔΖ - ΑΝΑΛΟΓΗΑ
ΔΗΦΟΡΑ
ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ
06.
ΤΝΣΖΡΖΔΗ/Δ
ΠΗΚΔΤΔ/ΑΝΑΘ
ΔΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ
07. ΚΑΤΗΜΑ
08.

Γηακνξθσζέληα

Αλαιεθζέληα

Σηκνινγεκέλα

Δληαιζέληα

Πιεξσκέο

2.777.611,20

2.613.115,76

1.262.628,19

1.262.628,19

1.115.790,51

105.004,13

105.386,47

105.004,13

103.351,12

103.351,12

600.000,00

600.000,00

327.427,00

327.427,00

313.277,00

1.137.000,00

1.137.000,00

495.825,79

495.825,79

495.825,79

200.000,00

200.000,00

139.388,77

139.388,77

123.294,96

222.394,52
317.506,91
351.633,33

199.081,06
314.506,91
267.291,46

75.863,20
99.712,93
64.548,94

75.863,20
99.152,19
44.650,41

60.859,20
99.152,19
41.961,36
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ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΧ
Ν ΑΓΑΘΧΝ
09. ΑΦΑΛΗΣΡΑ
- ΣΔΛΖ ΚΤΚΛ.ΓΗΟΓΗΑ ΑΣΣ.
ΟΓΟΤ
10. ΛΟΗΠΔ
ΓΑΠΑΝΔ –
ΜΗΘΧΜΑΣΑ
11. ΔΠΔΝΓΤΔΗ
/ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ
ΠΑΓΗΧΝ
12. ΓΑΠΑΝΔ
Π.Ο.Δ.
ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 81
(ΔΚΣΟ
ΜΗΘΟΓΟΗΑ)
Γεληθφ ζχλνιν

86.000,00

110.000,00

42.620,18

42.620,18

42.470,18

82.695,00

28.829,99

10.373,05

10.373,05

9.003,05

2.383.900,00

974.027,44

54.644,31

54.644,31

34.711,07

51.948,98
8.315.694,07

59.266,60
6.608.505,69

51.948,98
2.729.985,47

44.955,95
2.700.880,16

44.955,95
2.484.652,38

Με βάζε ηελ ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 νη
εηζπξάμεηο ζην ζχλνιφ ηνπο εθηηκάηαη φηη ζα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 5.300.000,00 €.
ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΟΓΧΝ 2017
ΠΟΟΝ
ΤΝΟΛΟ Δ
1. ΑΝΑΛΤΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΗ ΓΔΖ
ΔΤΡΧ
453.120,56
ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2016
ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2016
382.224,71
ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2017

464.108,85

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2017

325.741,67

ΜΑΡΣΗΟ 2017

444.792,48

ΑΠΡΗΛΗΟ 2017

314.840,79

ΜΑΗΟ 2017

417.338,83

ΗΟΤΝΗΟ 2017

358.058,34

ΗΟΤΛΗΟ 2017

395.000,00

ΑΤΓΟΤΣΟ 2017

395.000,00

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2017

395.000,00

ΟΚΣΧΒΡΗΟ 2017

395.000,00

ΤΝΟΛΟ ΓΔΖ :

4.740.226,23

2. ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΟΤ - ΟΗΚΟΘΔΝ ΔΗΠΡΑΞΔΗ
3. ΣΔΛΖ ΛΑΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ

580.000,00
0,00

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΗΠΡΑΞΔΧΝ :

5.320.226,23

Οκνίσο νη δαπάλεο πνπ ζα βαξχλνπλ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
ελδέρεηαη λα αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 5.352.000,00 €.
ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΛΖΡΧΜΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΔΣΟΤ 2017
ΠΟΑ Δ ΔΤΡΧ
ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ-ΠΛΑΣΔΗΧΝ
ΔΗΦΟΡΑ ΔΓΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΖ - ΑΝΑΛΟΓΗΑ ΔΗΦΟΡΑ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ
ΤΝΣΖΡΖΔΗ/ΔΠΗΚΔΤΔ/ΑΝΑΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΧΝ
9
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ΚΑΤΗΜΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΗΚΧΝ ΑΓΑΘΧΝ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ - ΣΔΛΖ ΚΤΚΛ.- ΓΗΟΓΗΑ ΑΣΣ. ΟΓΟΤ
ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ – ΜΗΘΧΜΑΣΑ
ΔΠΔΝΓΤΔΗ /ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ
ΓΑΠΑΝΔ Π.Ο.Δ. ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 81 (ΔΚΣΟ ΜΗΘΟΓΟΗΑ)
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ

195.000,00
104.000,00
66.000,00
30.000,00
297.000,00
52.000,00
5.352.000,00

Παξαηεξνχκε φηη νη εθηηκψκελεο εηζπξάμεηο θαη νη δαπάλεο ηεο ρξήζεο παξνπζηάδνπλ
έιιεηκκα 32.226,23 € ην νπνίν νθείιεηαη ζηελ εθηίκεζε κε είζπξαμεο ησλ ηειψλ απφ ηηο
ιατθέο αγνξέο. Με βάζεη ηηο εθηηκήζεηο ζε ζηνηρεία κέρξη 30/09/2017 πξνβιέπεηαη φηη νη
εηζπξάμεηο 31/12/2017 θαη φζνλ αθνξά ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ ζα
αλέιζνπλ ζην πξνυπνινγηζζέλ πνζφ γηα ην 2017.
ΦΟΡΟΛΟΓΖΣΔΑ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑ
Σελ 30/09/2017 βάζεη ηνπ αξρείνπ ηεο ΓΔΖ, ε θνξνινγεηέα επηθάλεηα είλαη :
Οηθηαθή Υξήζε : 3.096.440 ηκ
Δπαγγεικαηηθή Υξήζε : 740.335 ηκ
χκθσλα κε ηελ θνξνινγεηέα επηθάλεηα ν πξνβιεπφκελνο πξνυπνινγηζκφο
εζφδσλ γηα ην έηνο 2018 κε ηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο Γεκνηηθψλ ηειψλ
εκθαλίδεηαη ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα σο εμήο:
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Οηθηψλ θαη Δπαγγεικαηηθψλ
Υψξσλ 2017
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Οηθηαθήο Υξήζεο 3.096.440 η.κ. x
1,12 € / αλά η.κ.
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο 0 -60 ηκ
33.286 η.κ. x 2,50 €/αλά η.κ .
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο 61 -500
ηκ 166.133 η.κ. x 2.76 €/αλά η.κ .
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο πάλσ
απφ 501 ηκ 118.397 η.κ. x 2,86 €/αλά η.κ
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο
θιηληθέο 45.822 η.κ. x 4,42 €/αλά η.κ .
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο
πνπ δξαζηεξηφηεηά ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε
δηέιεπζε
απνξξηκκαηνθφξσλ
(Πνιπθαηαζηήκαηα,
Super Market, κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ ησλ
1000 ηκ)76.697 η.κ. x 5,60 €/αλά η.κ .
Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) 4.282 ηκ x
1,46 €/αλά ην η.κ.
ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΟΖ ΣΜ.
2. ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΥΟΤ & ΟΗΚΟΘΔΝ
ΔΗΠΡΑΞΔΗ
3.ΣΔΛΖ ΛΑΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ

ΠΟΟΝ
3.468.000,00 €
83.000,00 €
458.000,00 €
339.000,00 €
203.000,00 €

430.000,00 €

7.000,00 €
4.988.000,00 €
580.000,00 €
40.000,00 €
5.608.000,00 €
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Ζ απφθιηζε απηή ησλ 197.773,77 επξψ ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
ππνινγηζκφ κε βάζε ηα ηεηξαγσληθά ζε ζρέζε κε ηα εθηηκψκελα έζνδα πνπ
πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 νθείιεηαη ζηελ πζηέξεζε ηεο
απφδνζεο απφ ηελ ΓΔΖ ησλ ηειψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κε έγθπξε θαηαβνιή
ησλ ινγαξηαζκψλ ξεχκαηνο απφ ηνπο ππφρξενπο θαηαλαισηέο.
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ εμφδσλ ησλ αληαπνδνηηθψλ ππεξεζηψλ ππνινγίδνληαη
φιεο νη δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ζηε ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή. Απηφ ζεκαίλεη φηη
ππνινγίδνληαη νη δαπάλεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο ηεο νπνίαο
αξκνδηφηεηα είλαη ε ζπγθεθξηκέλε αληηπαξνρή, αιιά θαη ην κέξνο ησλ δαπαλψλ
άιισλ ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ πνπ αλαινγεί ζηηο αληαπνδνηηθά παξερφκελεο
ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (ηΔ 60/2010, πξβι. ΔηΔ 3182/2008 επηακ.
θαη απφθαζε ΓΔΚ ηεο 2.12.1997, ζηελ ππφζεζε C-188/95, Fantask, πιι. 1997
ζει. Η-6783, ζθέςε 30). Σν κέξνο απηφ ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη δηαθξηηά θαη λα
αηηηνινγείηαη θαηά ην δπλαηφλ απφ πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ δηαζέηεη ν δήκνο.
Βάζε απηψλ γηα ην έηνο 2018 πξνβιέπεηαη φηη ν Γήκνο ζα δαπαλήζεη ηα θάησζη
πνζά γηα ηηο ππεξεζίεο Καζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ αλαιπηηθά:
1. Γαπάλεο πξνζσπηθνχ έηνπο 2018.
Σν πνζφ ηεο κηζζνδνζίαο ζηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
πεξηιακβάλεη ηηο ηαθηηθέο απνδνρέο, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο, ππεξσξίεο, εμαηξέζηκα
κφληκνπ πξνζσπηθνχ, ανξίζηνπ ρξφλνπ, νξηζκέλνπ ρξφλνπ πξνζσπηθφ.
Αλαιπηηθά :
ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΖ ΓΑΠΑΝΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ ΔΣΟΤ 2018
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ/ ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ
ΣΗΜΟΛΟΓΗΜΔΝΑ ΔΚΣΗΜΖΖ
ΠΡΟΒΛΔΦΖ
ΔΗΓΟ ΓΑΠΑΝΖ
30/9/2017
31/12/2017
ΔΣΟ 2018
ΜΟΝΗΜΟΗ (98 άηνκα)
1. Σαθηηθέο Απνδνρέο
(πεξηιακβάλνληαη ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε - λπθηεξηλά).

915.303,27 1.158.000,00

2. εξγνδνηηθέο εηζθνξέο
ΣΤΓΚΤ – ΣΔΑΓΤ – ΣΜΔΓΔ

114.194,29

140.000,00

303.000,00

0,00

6.000,00

325.000,00

909.253,09 1.304.000,00

2.368.000,00

3. Λνηπά (Μέζα πξνζηαζίαο,
πξνιεπηηθή ηαηξηθή, γάια)
ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΖ ΜΟΝΗΜΧΝ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ
Η.Γ. ΑΟΡΗΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ
(10
άηνκα)
Σαθηηθέο Απνδνρέο ΗΓΑΥ
(πεξηιακβάλνληαη ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε - λπθηεξηλά).
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ –
ΣΑΤΣΔΚΧ ΤΓΔΗΑ ΠΡΟΝΟΗΑ.
ΤΝΟΛΟ
ΓΑΠΑΝΖ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Η.Γ.Α.Υ
Η.Γ. ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (40
άηνκα)

1.740.000,00

156.211,05

220.000,00

232.000,00

43.792,86

61.000,00

80.000,00

200.003,91

281.000,00

312.000,00
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Σαθηηθέο Απνδνρέο ΗΓΟΥ
(πεξηιακβάλνληαη ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε - λπθηεξηλά).
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΗΚΑ
ΤΝΟΛΟ
ΓΑΠΑΝΖ
ΤΠΑΛΛΖΛΧΝ Η.Γ.Ο.Υ.
ΜΗΘΧΔΗ
Ν.4325/15)

ΔΡΓΟΤ

ΑΜΟΗΒΔ
&
ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΠΟΔ

(αξ.

49,

ΔΞΟΓΑ

ΓΕΝΙΚΟ
ΤΝΟΛΟ
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ
/
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ

280.108,43

470.000,00

205.000,00

79.874,37

134.000,00

60.000,00

359.982,80

604.000,00

265.000,00

101.228,12

101.228,12

0,00

103.351,12

103.351,12

150.000,00

1.673.819,04 2.393.579,24

3.095.000,00

Ζ δηαθνξά ζηελ κηζζνινγηθή δαπάλε κεηαμχ ησλ εθηηκήζεσλ ηνπ 2017 θαη ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ
ηνπ 2018 νθείιεηαη :




ηελ πξφβιεςε δαπάλεο απφ ηελ πξφζιεςε κφληκνπ πξνζσπηθνχ απφ 1/4/2018
ηελ πξφβιεςε δαπάλεο εηδψλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη γάιαθηνο γηα ην πξνζσπηθφ απφ
ην 2012 έσο θαη ην 2016
ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ πξνζαχμεζε ηεο λπρηεξηλή εξγαζία πξνο
ζπκπιήξσζεο ηνπ θαζεκεξηλνχ σξαξίνπ

2. Γαπάλε θσηηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ θ.ι.π. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ.
Απφ ηελ εθθαζάξηζε πνπ απνζηέιιεη ε ΓΔΖ θάζε κήλα, πξνθχπηεη φηη γηα ην έηνο
2017 θαη κε βάζεη ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία κέρξη ηελ 30/9/2017, ε δαπάλε
θσηηζκνχ νδψλ, πιαηεηψλ θ.ι.π. θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλήιζε ζην πνζφ
553.417,00 €. Δθηηκάηαη φηη ηελ 31/12/2017 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζα αλέιζεη ζηα
900.000,00 €.
Τπνινγίδεηαη ην πνζφ, γηα ην έηνο 2018 φηη ζα αλέιζεη ζηα 800.000,00 €.
3. Δηζθνξά ζηνλ Δηδηθφ Γηαβαζκηθφ χλδεζκν Ννκνχ Αηηηθήο (Δ.Γ..Ν.Α.).
O N. 3852/2010 ΦΔΚ 87/4/7-6-10 (Καιιηθξάηεο) ζην Άξζξν 94 πεξί πξφζζεησλ
αξκνδηνηήησλ ησλ Γήκσλ παξ. 1 πεξ. 25 πξνζζέηεη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηα εμήο: «Ζ
δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζε επίπεδν πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο,
κεηαθφξησζεο, επεμεξγαζίαο, αλαθχθισζεο θαη ελ γέλεη αμηνπνίεζεο, δηάζεζεο,
ιεηηνπξγίαο ζρεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, θαηαζθεπήο κνλάδσλ επεμεξγαζίαο θαη
αμηνπνίεζεο, θαζψο θαη απνθαηάζηαζεο πθηζηάκελσλ ρψξσλ ελαπφζεζεο
(Υ.Α.Γ.Α.). Ζ δηαρείξηζε πξαγκαηνπνηείηαη, ζχκθσλα κε ηνλ αληίζηνηρν ζρεδηαζκφ,
πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαηά ηελ εηδηθφηεξε ξχζκηζε ηνπ άξζξνπ 186
παξ. Σ΄ αξηζκ. 29 ηνπ παξφληνο λφκνπ».
Πεξαηηέξσ ν Ν 4042/12 ΦΔΚ 24/Α/13-2-12 ν νπνίνο ελζσκαηψλεη ζην Διιεληθφ
Γίθαην ηελ Δπξσπατθή νδεγία Δ.Δ. 98/2008, αιιάδεη πιήξσο ηε λνκηθή βάζε
δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ θαη πξνβιέπεη:



ηελ επζχλε δηαρείξηζεο ησλ απνβιήησλ ζηνλ αξρηθφ παξαγσγφ ή θάηνρν
(άξζξα 24, 25, 26) δειαδή ζηνπο πνιίηεο θαη ζηνπο Γήκνπο.
ηελ δηαρείξηζε (ζην άξζξν 29) κε βάζε ηελ ηεξαξρηθή ζεηξά :
α) Πξφιεςε
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β) επαλαρξεζηκνπνίεζε
γ) Αλαθχθισζε
δ) Άιινπ είδνπο αλάθηεζε
ε) Σειηθή δηάζεζε
Σελ ζπκκεηνρή ηνπ θνηλνχ (Άξζξν 32)

Όια ηα παξαπάλσ απνηεινχλ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ
αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο Γήκνπο. Οη ελέξγεηεο απηέο ζηελ νπζία επηβάιινληαη κε ην
άξζξν 43.
Δηδηθφηεξα κε ην άξζξν 43, νη νξγαληζκνί ή νη επηρεηξήζεηο πνπ δηαζέηνπλ ζε Υψξν
Τγεηνλνκηθήο Σαθήο (ΥΤΣ) απφβιεηα, ρσξίο λα έρνπλ πξνεγεζεί εξγαζίεο
επεμεξγαζίαο επηβαξχλνληαη, απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2014, κε εηδηθφ ηέινο ηαθήο αλά
ηφλν απνβιήησλ πνπ δηαηίζεηαη. Σν εηδηθφ ηέινο ηαθήο νξίδεηαη, γηα ην 2014, ζε 35 €
/ ηφλν δηαηηζέκελσλ απνβιήησλ θαη απμάλεηαη εηεζίσο 5 € / ηφλν έσο ηνπ πνζνχ
ησλ 60 / ηφλν.
χκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4257/14 (ΦΔΚ 93/14.04.2014 ηεχρνο
Α’), ε έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ εηδηθνχ ηέινπο ηαθήο πνπ πξνβιέπεηαη ζην
παξαπάλσ εδάθην έρεη αλαζηαιεί κέρξη ηελ 31/12/2015. Γεδνκέλνπ απηνχ απφ
1/1/2016 ν Γήκνο ζα επηβαξχλεηαη κε ηέινο ηαθήο αλά ηφλν απνξξηκκάησλ χςνπο
35 €.
Σα απνξξίκκαηα ηνπ Γήκνπ πνπ ελαπνηέζεθαλ γηα ην 2015 ζηνλ ΥΤΣΑ, αλήιζαλ
ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 3/16 (ΑΓΑ:ΧΡΔΓΟΡ05-ΔΣ) απφθαζε ηνπ Δηδηθνχ
Γηαβαζκηδηθνχ πλδέζκνπ Ννκνχ Αηηηθήο ζηνπο 23.842 ηφλνπο ελψ ε ζπλνιηθή
απφδνζε γηα ην ίδην έηνο αλήιζε ζηα 1.058.755,55 €. Γηα ην 2016 ζχκθσλα κε ηελ
113/17 (ΑΓΑ ΧΓΚΣΟΡΦ5-ΛΡΕ) απφθαζε ηνπ ΔΓΝΑ ηα απνξξίκκαηα αλήιζαλ ζε
23.737 ηφλνπο θαη ε απφδνζε πνπ αλαινγεί ζην αληίζηνηρν έηνο είλαη 1.044.428,00
€. Γεδνκέλνπ ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ, ηεο πξνζσξηλήο ηηκήο πνπ έρεη
θαζνξηζηεί κε ηελ 113/17 απφθαζε ηνπ ΔΓΝΑ ζηα 44,00 € [πεξηιακβάλεη εηζθνξά
(22,06 € θαη αληηζηαζκηζηηθά νθέιε (21,94 €)] εηζθνξά πνπ ζα αλέξρεηαη ζην πνζφ
1.045.000,00 €.
Θεσξνχκε φηη ην ηνλάδ ησλ απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ δελ ζα παξνπζηάζεη αχμεζε
ην 2018 ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα έηε θαζφζνλ βαίλεη κεηνχκελν.
Οπνηαδήπνηε δηαθνξά πξνθχςεη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ αξζ. 43 ηνπ Ν 4042/12
ΦΔΚ 24/Α/13-2-12, ζα αληηκεησπηζηεί κε αλακφξθσζε ηεο εηήζηαο εγγξαθήο ζην
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2018.
4. Πξνκήζεηα ΓΔΖ - Δπηβαξχλζεηο.
Γηα ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ, ε ΓΔΖ θαζψο θαη νη ινηπνί πάξνρνη, παξαθξαηνχλ ην
2% κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ. Γηα ην έηνο 2017 θαη κε βάζεη ηα απνινγηζηηθά
ζηνηρεία κέρξη ηελ 30/9/2017 ην πνζφ απηφ αλήιζε ζηα 128.346,82 € θαη εθηηκάηαη
φηη ζα αλέιζεη ζε 190.000,00 € (ππνινγηδφκελν ζην πνζφ εζφδσλ κε ηνπο
ηζρχνληεο ζπληειεζηέο). Γηα ην 2018 πξνβιέπεηαη πνζφ 190.000,00 €.
Δπίζεο, επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ έηνπο 2016 (18.102.220,24 €), πνζνζηφ 1%
απνδίδεηαη ζην ΣΠΓΤ/η.ΣΑΓΚΤ. πλεπψο ε εηζθνξά πξνο ην ΣΠΓΤ/η.ΣΑΓΚΤ γηα ην
έηνο 2018 είλαη 182.000,00 €. ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο αλαινγεί πνζφ
57.000,00 € (πνζνζηφ εζφδσλ απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνχ /
ηαθηηθά έζνδα 30,98 %).
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5. πληεξήζεηο – επηζθεπέο.
Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2017, πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2017 έρνπλ
ηηκνινγεζεί δαπάλεο χςνπο 90.867,20 €, ελψ εθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο
ζα έρνπλ ηηκνινγεζεί δαπάλεο χςνπο 139.000,00 νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ζπληήξεζε
κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ζαξψζξσλ, ππεξθαηαζθεπψλ, ειαζηηθψλ θ.ι.π. Βάζεη ησλ
ζηνηρείσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο ην πξνβιεπφκελν πνζφ γηα ην έηνο 2018
αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 235.200,00 €.





πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ
Αληηθαηαζηάζεηο – επηζθεπέο νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
ηνπ Γήκνπ ιφγσ απξφβιεπησλ δεκηψλ
Πιχζηκν νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ
πληήξεζε αλαγφκσζε θαη πξνκήζεηα ππξνζβεζηήξσλ

203.000,00
24.600,00
5.000,00
2.600,00

6. Καχζηκα.
Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2017 πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2017
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο χςνπο 141.986,20 € γηα πξνκήζεηα θαπζίκσλ. Ζ
εθηίκεζε γηα ην θφζηνο ησλ παξαπάλσ πξνκεζεηψλ κέρξη 31/12/2017 αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 195.000,00 €.
Ζ πξφβιεςε γηα ην 2018 είλαη 253.000,00 € θαη πεξηιακβάλεη :


Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ, βελδίλεο θαη ιηπαληηθψλ νρεκάησλ



Πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ γηα απνξξηκκαηνθφξα νρήκαηα
ηνπ Γήκνπ



Πξνκήζεηα βειηησηηθνχ θαπζίκσλ

220.000,00
30.000,00
3.000,00

7. Καηαλαισηηθά αγαζά –ινηπέο πξνκήζεηεο.
Απφ ην θαζνιηθφ εμφδσλ έηνπο 2017 πξνθχπηεη φηη κέρξη 30-9-2017
πξαγκαηνπνηήζεθαλ δαπάλεο χςνπο 90.494,71 € γηα πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ
κεραληθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ θαη ινηπψλ αλαισζίκσλ
πιηθψλ. Ζ εθηίκεζε γηα ην θφζηνο απηψλ κέρξη 31/12/2017 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ
124.000,00 €.
Ζ πξφβιεςε γηα ην 2018 είλαη 300.671,37 € θαη πεξηιακβάλεη :


Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ



Πξνκήζεηα πιηθψλ γηα ηελ θαηαζθεπή δηεπξηζκάησλ θαη ηελ
ηνπνζέηεζε πξνζηαηεπηηθψλ κπαξψλ



Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ θάδσλ



Πξνκήζεηα δηαθφξσλ
αλαισζίκσλ πιηθψλ

15.000,00
2.000,00
15.000,00

αληαιιαθηηθψλ

εξγαιείσλ

&
10.000,00



Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ

74.400,00



Πξνκήζεηα αληαιιαθηηθψλ, πιηθψλ, εξγαιείσλ θαη
αλαισζίκσλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ θαη
κεραλεκάησλ.

45.771,37



Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ θαη πιηθψλ βνπιθαληζκνχ

80.000,00



Πξνκήζεηα κεηαιιηθψλ εκπνδίσλ θαη νξηνδεηθηψλ
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Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ

5.000,00



Τιηθά θαη εξγαιεία γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο

5.000,00



Πξνκήζεηα εκβνιίσλ γηα εξγαδνκέλνπο ηνπ Γήκνπ(ΚΤΑ
53361/06 ΦΔΚ Ν 1503/06)

3.000,00



Πξνκήζεηα θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ



Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Π.Ο.Δ.

500,00
40.000,00

8. Γαπάλε αζθαιίζηξσλ, ηειψλ θπθινθνξίαο θαη δηνδίσλ νρεκάησλ
Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ ζα θαηαβιεζεί γηα ηελ ππεξεζία ηεο θαζαξηφηεηαο σο 30-92017, αλήιζε ζην χςνο ησλ 40.120,18 €. Μέρξη 31/12/2017 ε αλσηέξσ δαπάλε ζα
αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 63.500,00 €
Γηα ην έηνο 2018 πξνβιέπεηαη πνζφ 82.000,00 €, ην νπνίν αθνξά :


Αζθάιηζηξα νρεκάησλ

25.000,00



Σέιε θπθινθνξίαο νρεκάησλ

12.000,00



Σέιε δηνδίσλ Αηηηθήο νδνχ

45.000,00

9. Λνηπέο δαπάλεο.
ηηο ινηπέο δαπάλεο, εθηφο ησλ άιισλ ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην κίζζσκα αθηλήηνπ
γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ην Γήκνπ ην νπνίν αλέξρεηαη κεληαίσο 1.174,55 €,
ζχκθσλα κε ηελ 45/2013 ΑΓ. Γηα ηηο ελ ιφγσ ππεξεζίεο, έρεη δαπαλεζεί κέρξη
30/9/2017 ην πνζφ ησλ 28.491,34 €. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ 2017 ε
αλσηέξσ δαπάλε ζα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 35.000,00 €.
Γηα ην 2018, πξνβιέπνληαη ε παξαθάησ δαπάλεο :


ην κίζζσκα αθηλήηνπ γηα ηε ζηάζκεπζε νρεκάησλ ην Γήκνπ
ην νπνίν αλέξρεηαη ζπλνιηθά ζε

14.095,00



Γαπάλεο ΓΔΖ γηα επέθηαζε δηθηχνπ νδηθνχ θσηηζκνχ

25.000,00



Αλάζεζε ππεξεζηψλ γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ηνπ ηνπηθνχ
ζρεδίνπ δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ

24.600,00



Μεηαθνξέο νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ

4.064,60



Σερληθφο έιεγρνο θαη έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ θαηαιιειφηεηαο
νρεκάησλ

8.000,00

Δξγαζίεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα
θαζαξηφηεηαο, αλαθχθισζεο θαη δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ

15.000,00




Οδνηπνξηθά έμνδα ππαιιήισλ



Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε
κεηαθίλεζε εθηφο έδξαο ζην εζσηεξηθφ




2.000,00
ππαιιήισλ

γηα
5.000,00

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο ζπζηήκαηνο ζπλαγεξκνχ θαη εηήζηαο
ζχλδεζεο κε θέληξν ιήςεσο ζεκάησλ

1.000,00

Απεληνκψζεηο
ακαμνζηαζίνπ

3.000,00

–

απνιπκάλζεηο

–

κπνθηνλίεο

ηνπ

πλνιηθά πξνβιέπνληαη γηα ην 2018 δαπάλεο χςνπο 101.759,60 €.
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10.Δπελδχζεηο- Έξγα.
Γηα ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ην έηνο 2018 πξνβιέπνληαη δαπάλεο χςνπο
3.054.700,00 €, πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά εδαθηθήο έθηαζεο γηα ην Πξάζηλν εκείν,
ηελ πξνκήζεηα θάδσλ, απηνθηλήησλ, κεραλεκάησλ θ.ι.π. σο εμήο:










Πξνκήζεηα δχν (2) αλνηθηψλ εκηθνξηεγψλ 4Υ4 ηχπνπ
PICK UP
Πξνκήζεηα ζαξψζξνπ
Πξνκήζεηα νηθνινγηθψλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο
δηαβαζκηδνκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο
ρξήζεο
Kάδνη πιαζηηθνί ηεηξάηξνρνη απνξ/ησλ απνθνκηδήο 400
ιίηξσλ θαη άλσ
Αγνξά νηθνπέδνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ακαμνζηάζηνπ ηνπ
Γήκνπ
Πξνκήζεηα θαιαζηψλ κηθξναπνξξηκκάησλ
Πξνκήζεηα Ζ/Τ θαη πεξηθεξεηαθψλ
Πξνκήζεηα γηα ηε επέθηαζε ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο
ζπλαγεξκνχ & θιεηζηνχ ζπζηήκαηνο ηειεφξαζεο ηνπ
ακαμνζηαζίνπ

70.000,00
254.200,00

585.000,00
120.000,00
2.000.000,00
20.000,00
3.500,00

2.000,00

11. Γηνηθεηηθέο δαπάλεο.
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο φιεο ππεξεζίαο, δελ πξνβιέπνληαη επηβαξχλζεηο γηα
δηνηθεηηθέο δαπάλεο.
Ζ απφθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ ηέινπο ζε
ηέηνην χςνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε εζφδσλ θαηά βάζε αλάινγσλ πξνο
ηα αληίζηνηρα έμνδα. Γελ είλαη απαξαίηεην σζηφζν, γηα ηε λνκηκφηεηα ηεο
απφθαζεο, λα ηζνζθειίδνληαη απφιπηα ηα έζνδα κε ηα έμνδα, αιιά αξθεί λα
ππάξρεη κεηαμχ ηνπο κηα θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή ζρέζε, ε νπνία αλαγθαζηηθά
ππφθεηηαη θαη ζε δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ πξνβιέςεσλ (ηΔ
981/92 ΓηΓηθ 1993 ζει. 1082, ηΔ 2623/85 ΝνΒ 1988 ζει. 197).
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ πξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηεο επηβνιήο ησλ ζπληειεζηψλ
θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ην 2018 σο εμήο:
 Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ζηα παξαθάησ επίπεδα :
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ:
Α) Οηθίεο ζε
1,12 € ην η.κ. εηεζίσο.
Β)Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε
2,50 € ην η.κ. εηεζίσο.
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 500 ηκ) ζε
2,76 € ην η.κ. εηεζίσο.
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (πάλσ απφ 501 ηκ) ζε
2,86 € ην η.κ. εηεζίσο.
Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε
4,42 € ην η.κ. εηεζίσο.
Σ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ ε δξαζηεξηφηεηα ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε
δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα, Super Market, κεγάιεο εθζέζεηο,
βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 ηκ θαη ηξάπεδεο) ζε
5,60 € ην η.κ. εηεζίσο.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ αθνξά ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο άλσ ησλ 6.000 η.κ ηνπ παξφληνο, ν
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ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 60% ηνπ νξηζκέλνπ ζπληειεζηή ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ
κέρξη 1000 η.κ.
εκεηψλεηαη φηη ν αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, ε δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή
κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα νξηζζεί
κεγαιχηεξνο ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ θαηψηαηνπ (αξζ. 7 παξ. 4 Ν 2307/95).
ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ:
Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε
Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Οηθηψλ θαη
Δπαγγεικαηηθψλ Υψξσλ 2017
Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Οηθηαθήο Υξήζεο
3.096.440 η.κ. x 1,12 € / αλά η.κ.

1,46 € ην η.κ.
0,49 € ην η.κ.
ΠΟΟΝ
3.468.000,00 €

Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο 0 60 ηκ 33.286 η.κ. x 2,50 €/αλά η.κ .

83.000,00 €

Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο 61
-500 ηκ 166.133 η.κ. x 2.76 €/αλά η.κ .

458.000,00 €

Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπαγγεικαηηθήο Υξήζεο
πάλσ απφ 501 ηκ 118.397 η.κ. x 2,86 €/αλά η.κ

339.000,00 €

Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο
θιηληθέο 45.822 η.κ. x 4,42 €/αλά η.κ .

203.000,00 €

Σέιε απφ απφδνζε ηκ. Δπηρεηξήζεηο πάζεο
θχζεσο πνπ δξαζηεξηφηεηά ηνπο δηθαηνινγεί
ζπρλφηεξε
δηέιεπζε
απνξξηκκαηνθφξσλ
(Πνιπθαηαζηήκαηα,
Super
Market,
κεγάιεο
εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ ησλ 1000 ηκ) 76.697 η.κ. x
5,60 €/αλά η.κ .

430.000,00 €

Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) 4.282 ηκ
x 1,46 €/αλά ην η.κ.

7.000,00 €

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΟΖ ΣΜ.
2. ΔΟΓΑ
ΔΗΠΡΑΞΔΗ

ΑΠΟ

ΠΑΡΟΥΟΤ

&

3.ΣΔΛΖ ΛΑΗΚΧΝ ΑΓΟΡΧΝ

4.988.000,00 €
ΟΗΚΟΘΔΝ

580.000,00 €
40.000,00 €

ΓΕΝΙΚΟ ΥΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ

5.608.000,00 €

Παξακέλεη ε απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο
 Μαθξνρξφληα Άλεξγνπο
 Άπνξνπο
 Πνιχηεθλνπο
 Άηνκα κε αλαπεξία
 Σξίηεθλνπο
 Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο
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Πνπ εγθξίζεθε κε ηελ (321/2015 ΑΓ (ΑΓΑ: 7Ν4ΚΧ6Τ-81Θ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηε 129/16 ΑΓ (7Γ8ΒΧ6Τ-ΖΘΑ)).
Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ φπσο
πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ αλέξρεηαη ηειηθά ζην πνζφ ησλ 9.204.000,00 €.
ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ
ΦΧΣΗΜΟ ΟΓΧΝ-ΠΛΑΣΔΗΧΝ
ΔΗΦΟΡΑ ΔΓΝΑ
ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΓΔΖ - ΔΗΦΟΡΑ ΣΔΑΓΤ/ΣΠΓΤ
ΤΝΣΖΡΖΔΗ - ΔΠΗΚΔΤΔ
ΚΑΤΗΜΑ
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ - ΑΝΑΛΧΗΜΑ
ΑΦΑΛΗΣΡΑ - ΣΔΛΖ ΚΤΚΛ.- ΓΗΟΓΗΑ
ΛΟΗΠΔ ΓΑΠΑΝΔ - ΜΗΘΧΜΑΣΑ
ΔΠΔΝΓΤΔΗ /ΠΡΟΜΖΘΔΗΔ ΠΑΓΗΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΓΑΠΑΝΧΝ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΛΕΟΝΑΜΑ

3.079.500,00
800.000,00
1.050.000,00
247.000,00
235.200,00
253.000,00
300.671,37
82.000,00
101.759,60
3.054.700,00
9.203.830,97
5.608.000,00
-3.595.830,97

Ζ δηαθνξά πνπ ππνινγίδεηαη ζηα -3.595.830,97 €, ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην
πιεφλαζκα πνπ έρεη πξνθχςεη ζχκθσλα κε ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2012
πνζνχ 632.000,00 ηνπ 2013 ην νπνίν αλήιζε ζηα 1.395.000,00 € (279/2013 ΑΓ),
ην πιεφλαζκα πνπ πξνθχπηεη ζηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηνπ 2014 ην νπνίν είλαη
363.000,00 € (321/2015 ΑΓ (ΑΓΑ: 7Ν4ΚΧ6Τ-81Θ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηε
129/16 ΑΓ (7Γ8ΒΧ6Τ-ΖΘΑ)) ην πιεφλαζκα γηα ην 2015 ην νπνίν αλέξρεηαη ζηα
622.000,00 € θαη ην πιεφλαζκα πνπ εθηηκάηαη φηη γηα ην 2016 φηη ζα είλαη ζηα
328.000,00 €. Σα πιενλάζκαηα πνπ πξναλαθέξνπκε είραλ πξνέιζεη θαηά θχξην
ιφγν απφ:
 Σελ «Πξνκήζεηα δχν (2) απνξξηκκαηνθφξσλ θαη κίαο (1) πδξνθφξαο» πνζνχ
492.000,00 € ηα νπνία έρνπλ εηζπξαρζεί θαηά ην έηνο 2012 αιιά δελ
νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία απφθηεζεο.
 Σελ πξνκήζεηα «Kάδνη πιαζηηθνί ηεηξάηξνρνη απνξ/ησλ απνθνκηδήο 400
ιίηξσλ θαη άλσ» πνζνχ 100.000,00 € ηα νπνία έρνπλ εηζπξαρζεί θαηά ην έηνο
2012 αιιά ε δηαδηθαζία νινθιεξψζεθε ην 2013 ζην πνζφ ησλ 51.892,45€.
 ηελ «Πξνκήζεηα δχν (2) απνξξηκκαηνθφξσλ θαη δχν (2) ζαξψζξσλ» ηα πνζνχ
625.000,00 ηα νπνία έρνπλ εηζπξαρζεί ζε πξνεγνχκελα έηε αιιά δελ έρεη
νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία απφθηεζεο,
 ηεο «Πξνκήζεηαο ελφο (1) ζαξψζξνπ, ηξηψλ (3) απνξξηκκαηνθφξσλ, κίαο (1)
πδξνθφξαο, ελφο νρήκαηνο πιπληεξίνπ θάδσλ θαη ηξηψλ (3) αλνηθηψλ
εκηθνξηεγψλ 4Υ4 ηχπνπ PICK UP πνζνχ 462.000,00 €, επί αξρηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ 1.135.000,00 € απφ ηα νπνία δαπαλήζεθαλ ηα 673.000,00 €.
Ζ ζπγθεθξηκέλε δαπάλε έρεη νινθιεξσζεί ζην ζθέινο πνπ αθνξά ηα
απνξξηκκαηνθφξα θαη ην ζάξσζξν, ελψ ην ελαπνκείλαλ πνζφ ζα
ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ λένπ ζρεδηαζκνχ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο
θαη ζα αθνξά ζηελ αγνξά έθηαζεο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ακαμνζηαζίνπ ηνπ
Γήκνπ.
 Σελ δαπάλε γηα «Πξνκήζεηα νηθνινγηθψλ βπζηδφκελσλ ζπζηεκάησλ θάζεηεο
δηαβαζκηδνκέλεο ζπκπίεζεο απνξξηκκάησλ ζε θάδνπο θνηλήο ρξήζεο» ηνπ
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ΑΔΑ: ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ
2015 πνζνχ 220.000,00 € ε νπνία νινθιεξψζεθε ζην 2016.
Σα αλσηέξσ πιενλάζκαηα ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αγνξά αθηλήηνπ ζην
νπνίν ζα κεηαζηεγαζηεί ην γθαξάδ ηνπ Γήκνπ δαπάλε ε νπνία πξνβιέπεηαη ζην
χςνο ηνπ 2.000.000,00 € θαη ζπλνιηθά ησλ ππφινηπν πξφγξακκα επελδχζεσλ
ηνπ ηκήκαηνο Καζαξηφηεηαο € .
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 480/2017 απφθαζε, (ζχκθσλα κε ηελ
πεξ. δ ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10), εηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην
γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.
Μεηά ην ηέινο ηεο εηζήγεζεο δηαηππψζεθε πξφηαζε απφ ηνλ Δπηθεθαιήο ηεο
Γεκνηηθήο Παξάηαμεο «Η ΠΟΛΗ ΜΑ» θ. Ενξκπά Β. γηα κείσζε ησλ Γεκνηηθψλ
ηειψλ ην ιηγφηεξν 5%.
To Γεκνηηθφ πκβνχιην:
κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Ενξκπά Β., Σζηακπά Κ., Μπισλάθε Η., Λνγνζέηε Η.,
Καςνθεθάινπ Δ. θαη Ρεκπνχηζηθα Μ., νη νπνίνη ςήθηζαλ ζεηηθά,
πιεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Βιάρνπ Γ., Παπαγεσξγίνπ ., Παπακηραήι ., Γηψηζα
., Αλδξίηζνπ Α., ηαζνπινπνχινπ Β. θαη Κνιψληα Υ., νη νπνίνη ςήθηζαλ αξλεηηθά,
ηνπ θ. Γθηδηψηε Α.. ν νπνίνο δήισζε «Παξψλ», ηνπ θ. Κξεηηθίδε Κ., ν νπνίνο
δήισζε «Απέρσ» θαη
ησλ θ.θ. ηδέξε Η., Γθφλε Π., Κνληαμή Γ., Μνπζηφγηαλλε Α., Γηαλλαθφπνπιν Β.,
Κνληνπνχινπ Μ., Φσηεηλνχ Ε., Γθηφθα Σ., Ατδίλε-Παπαζηδέξε ., ΓεκεηξίνπΚαβξνπδάθε Μ., θαη Φχιια ., νη νπνίνη ςήθηζαλ «Λεπθφ», δελ ελέθξηλε ηελ
αλσηέξσ πξφηαζε.
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
Λακβάλοληας σπόυε:
 Σελ σπ’ αρηζκ. 480/2017 θαηά πιεηουεθία ιεθζείζα απόθαζε ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής

Μεηνςεθνχλησλ ησλ θ. Ενξκπά Β. θαη Γθηδηψηε Α., νη νπνίνη ςήθηζαλ αξλεηηθά, ησλ
θ.θ. Σζηακπά Κ., Μπισλάθε Η., Λνγνζέηε Η., Καςνθεθάινπ Δ. θαη Ρεκπνχηζηθα Μ., νη
νπνίνη ςήθηζαλ «Λεπθφ»
θαηά πιεηνςεθία
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
Σε δηαηήξεζε ηνπο χςνπο ησλ ζπληειεζηψλ γηα ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ
γηα ην έηνο 2018 σο θάησζη:
ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ:
Α) Οηθίεο ζε
Β)Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 60 ηκ) ζε
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (κέρξη 500 ηκ) ζε
Γ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο (πάλσ απφ 501 ηκ) ζε
Δ) Ηδησηηθά ζρνιεία, ηδησηηθέο θιηληθέο, γεξνθνκεία ζε
Σ) Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο πνπ ε
δξαζηεξηφηεηα ηνπο δηθαηνινγεί ζπρλφηεξε
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1,12 € ην η.κ. εηεζίσο.
2,50 € ην η.κ. εηεζίσο.
2,76 € ην η.κ. εηεζίσο.
2,86 € ην η.κ. εηεζίσο.
4,42 € ην η.κ. εηεζίσο.

ΑΔΑ: ΩΚΥΞΩ6Υ-1ΤΜ
δηέιεπζε απνξξηκκαηνθφξσλ (Πνιπθαηαζηήκαηα,
Super Market, κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο άλσ
ησλ 1000 ηκ θαη ηξάπεδεο) ζε

5,60 € ην η.κ. εηεζίσο.

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Ν. 1080/80, πνπ αθνξά ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο
ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο άλσ ησλ 6.000 η.κ ηνπ παξφληνο, ν
ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 60% ηνπ νξηζκέλνπ ζπληειεζηή ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ
κέρξη 1000 η.κ.
εκεηψλεηαη φηη ν αλεμάξηεηα ηνπ αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, ε δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή
κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ κπνξεί λα νξηζζεί
κεγαιχηεξνο ηνπ πεληαπιάζηνπ ηνπ θαηψηαηνπ (αξζ. 7 παξ. 4 Ν 2307/95).
ΜΖ ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ ΥΧΡΟΗ:
Α) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (κέρξη 6.000 ηκ) ζε
Β) Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άλσ ησλ 6.000 ηκ) ζε

1,46 € ην η.κ.
0,49 € ην η.κ.

Παξακέλεη ε απαιιαγή απφ ηελ επηβνιή ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ
ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο πιεζπζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηνπο
 Μαθξνρξφληα Άλεξγνπο
 Άπνξνπο
 Πνιχηεθλνπο
 Άηνκα κε αλαπεξία
 Σξίηεθλνπο
 Μνλνγνλετθέο Οηθνγέλεηεο
Πνπ εγθξίζεθε κε ηελ (321/2015 ΑΓ (ΑΓΑ: 7Ν4ΚΧ6Τ-81Θ) φπσο ηξνπνπνηήζεθε
κε ηελ 129/16 ΑΓ (7Γ8ΒΧ6Τ-ΖΘΑ).
Η παρούζα απόθαζε πήρε ηολ αρηζκό 387 / 2017
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
Γεξάζηκνο Βιάρνο

Σα Μέιε
Κνληνπνχινπ Μαξία, ηδέξεο Ησάλλεο,
Γθφλεο Παλαγηψηεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ,
Κνληαμήο Γεκήηξηνπ, Παπακηραήι σηήξηνο,
Φσηεηλνχ Εσή, Γθηφθα Σεξςηρφξε,
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Φχιια ηπιηαλή,
Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα,
ηαζνπινπνχινπ Βαζηιηθή, Γηψηζαο ππξίδσλ,
Κνιψληα Υξχζα, Μνπζηφγηαλλεο Αιέμαλδξνο,
Ενξκπάο Βαζίιεηνο, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο,
Γηαλλαθφπνπινο Βαζίιεηνο, Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο,
Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα, Μπισλάθεο Ησάλλεο,
Ρεκπνχηζηθα Μαξία, Λνγνζέηεο Ησάλλεο,
Γθηδηψηεο Αλδξέαο
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