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Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 31/10 ΑΓΝΠΡΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   232/2022. 

  Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Ξαπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Ξξφεδξν, β) Πδξάιε Κηραήι, γ) Πηάρν Αλδξέα, δ) Θαιιίξε Καξία, ε) 

Κπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Καλάβε Αζαλάζην ηνπ Ξαλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Ληθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 10η Αςγούζηος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5902/05.08.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Λ.3852/2010 & ηνπ Λ. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Θαηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   Πηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Ξαπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, Ξξφεδξνο, 

β] Πδξάιεο Κηραήι, γ] Πηάρνο Αλδξέαο, δ] Κπεθηάξεο Γεκήηξηνο, θαη απφληεο νη : α] Θαιιίξε Καξία, β] 

Καλάβεο Ξ. Αζαλάζηνο  θαη γ] Βνπδνχξεο Ληθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Ρελ θα Θαιιίξε  πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Οφδνο. 

  Πηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Κπαθψιε Ξαλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 2ο :  Διζήγηζη  ζσεηικά με ηη λήτη απόθαζηρ αναπποζαπμογήρ ηελών καθαπιόηηηαρ και 

ηλεκηποθυηιζμού βάζει νέυν δεδομένυν.    
 
    Ν Ξξφεδξνο ηεο Ν.Δ. εηζεγνχκελνο ην  δεύηεπο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππφςε ησλ 

κειψλ ηεο Ν.Δ. , φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη , ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηα ζρέδηα θαλνληζηηθψλ 

απνθάζεσλ ηνπ δήκνπ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο πεξ. βε΄ ηεο παξ. 1Β ηνπ άξζξνπ 73, αμηνινγεί ηελ 

πινπνίεζή ηνπο θαη εηζεγείηαη ηξνπνπνηήζεηο, φπνπ απαηηνχληαη.  

    Αθοιούζφς ο Πρόεδρος ζέηεη σπ’ όυηλ ηφλ κειώλ ηελ εηζήγεζε  επί ηοσ ζέκαηος ηες Δ/λζες 

Οηθολοκηθώλ Υπερεζηώλ, ε οποία έτεη φς θάηφζη : 

 

ΘΔΚΑ: Διζήγηζη ζσεηικά με ηην λήτη απόθαζηρ αναπποζαπμογήρ ηελών καθαπιόηηηαρ και 
ηλεκηποθυηιζμού βάζει νέυν δεδομένυν  

 
Ξαξαθαινχκε φπσο ιάβεηε ππφςε ηελ θάησζη εηζήγεζε γηα ηελ ιήςε απφθαζεο αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ 
θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ βάζεη ησλ λέσλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη:   
 
Ζ Γηεχζπλζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ιακβάλνληαο ππφςε: 
-Ρελ ζρεηηθή λνκνζεζία, φπσο απηή αλαθέξεηαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο,  
-Ρελ κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο πνπ πξνθχπηεη ιφγσ ηεο λέαο ππεξεζίαο 
ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ ζε επίπεδν Ξεξηθέξεηαο ζηηο κνλάδεο έξγνπ ΄΄Νινθιεξσκέλε 
δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ κε ΠΓΗΡ΄΄ ζε ζπκκφξθσζε κε ηελ ειιεληθή θαη επξσπατθή 
λνκνζεζία γηα ην Ξεξηβάιινλ ( ΞΔΠΓΑ Ξεινπνλλήζνπ 2017, Απφθαζε έγθξηζεο: ππ’ αξ. 49/20-20-2017 απφθαζε 
ηνπ Ξεξηθεξεηαθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: 7ΗΡΠ7Ι1-3ΗΑ)- Θχξσζε απφθαζεο έγθξηζεο: ΦΔΘ 2044/Β/14-6-2017, 
Φνξέαο εθπφλεζεο θαη πινπνίεζεο ηνπ ΞΔΠΓΑ είλαη ν ΦΝΠΓΑ Ξεξηθέξεηαο Ξεινπνλλήζνπ ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζην Λ.4555/2018, φπσο ηζρχεη. Ζ ελ ιφγσ ππεξεζία αθνξά ηελ κεηαθνξά ησλ αζηηθψλ 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ καο ζηηο νξηδφκελεο κνλάδεο επεμεξγαζίαο (εθηφο Λνκνχ Θνξηλζίαο κε ελδηάκεζν ζηαζκφ 
κεηαθφξησζεο ζην Ππαζνβνχλη Θνξηλζίαο). 
-Ρελ κεγάιε αχμεζε ησλ δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο ειεθηξνθσηηζκνχ (θφζηνο ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θαπζίκσλ) πνπ 
πξνθχπηεη ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο, επεξεάδνληαο ζνβαξά ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο  
-Ρελ κείσζε ηεο δαπάλεο ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ δεκνηηθνχ θνηλφρξεζηνπ δηθηχνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
αιιαγή ησλ ζπκβαηηθψλ ιακπηήξσλ ζε ιακπηήξσλ led πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ήδε ζηνλ Γήκν καο θαη ε νπνία 
αληηζηαζκίδεη ζε έλα πνζνζηφ ηελ αχμεζε ησλ εμφδσλ ηεο ππεξεζίαο 
-Ρνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022 
-Ρα επίζεκα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, 
 
παξαζέηεη ηελ θάησζη εηζήγεζε: 
 
Κε ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Λ.1828/89 ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο 
ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10- 58 (ΦΔΘ Α 171) θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 1080/80 (ΦΔΘ Α 246), 
ελνπνηνχληαη ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο. 
 
Ρν θαηά ην άξζξν 25 παξ. 12 ηνπ Λ. 1828/1989 εληαίν ηέινο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν υρ ανηαποδοηικό θαη 
επηβάιιεηαη ζε θάζε αθίλεην πνπ βξίζθεηαη εληφο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ησλ δήκσλ θαη 
πξννξίδεηαη αποκλειζηικά 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. Απαγοπεύεηαι ε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξήζε ή δέζκεπζε ησλ πφξσλ πνπ 
πξνέξρνληαη απφ ηελ είζπξαμε ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, γηα ηελ 
θάιπςε οποιονδήποηε άλλυν δαπαλψλ θαη ππνρξεψζεσλ (παξ.1 άξζξν 1 Λ.25/75, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ 
ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Λ.4555/18). 
 
Ρν ηέινο απηφ επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ 
παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο 
πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. (άξζξν 25 παξ.12 1828/89). Ζ απφθαζε ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο πξέπεη λα 
παξέρεη ακπιβή, επίκαιπη θαη πλήπη αιηιολογία (παξ.1 άξζξν 1 Λ.25/75, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 185 ηνπ Λ.4555/18).   
 
Ζ ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία γηα ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ 
ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο δηεμάγεηαη επί ηεο πξφηαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη επί θαηαηεζεηκέλσλ 
ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Έγκςπερ, θαη σο εθ ηνχηνπ πξνζκεηξνχκελεο γηα ηελ πιήξσζε ηεο πξνυπφζεζεο ηεο 
απφιπηεο πιεηνςεθίαο ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξνθεηκέλνπ κηα πξφηαζε λα εγθξηζεί, 
ζεσξνχληαη μόνο εκείνερ οι τήθοι πος ηοποθεηούνηαι θεηικά ςπέπ κάποιαρ ππόηαζηρ είηε ππέξ ηεο 
θαηαηεζείζαο απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή είηε ππέξ ελαιιαθηηθψλ πξνηάζεσλ. Νη ιεπθέο ςήθνη δελ ιακβάλνληαη 
ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πιεηνςεθίαο  (παξ.1 άξζξν 1 Λ.25/75, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ 
άξζξνπ 185 ηνπ Λ.4555/18) (Ξ.ΔΠ. εγθ.117/90814/19.12.2019). 
  
Πηελ εηδηθή δε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε κνλαδηθή πξφηαζε πνπ ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε θαη ςεθνθνξία είλαη απηή 
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, νη ςήθνη πνπ αληηηίζεληαη κελ ζηελ ελ ιφγσ κνλαδηθή πξφηαζε συπίρ όμυρ να 
ηοποθεηούνηαι ςπέπ κάποιαρ άλληρ ππόηαζηρ ζεσξνχληαη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηε γξακκαηηθή δηαηχπσζε ηεο 
ηζρχνπζαο δηάηαμεο, άκςπερ και δεν λαμβάνονηαι ςπ’ ότιν για ηον ςπολογιζμό ηηρ πλειοτηθίαρ πος 
απαιηείηαι για να εγκπιθεί η ππόηαζη (Ξ.ΔΠ. εγθ.117/90814/19.12.2019). 
  
Ζ πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απόλςηη πλειοτηθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζπληζηά 
θαη ηνλ εγθεθξηκέλν, αληίζηνηρα, γεληθφ ή εηδηθφ ζπληειεζηή. Αλ θακία πξφηαζε δελ ζπγθεληξψζεη ηελ πιεηνςεθία 
ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηφηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε 
ςήθνπο πξνηάζεσλ (παξ.1 άξζξν 1 Λ.25/75, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Λ.4555/18). 
  
Ζ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ, θαηά θαηεγνξίεο ππφρξεσλ, 
ζπληειεζηψλ ησλ ηειψλ, πξέπεη λα απνβιέπεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ θαηά βάζε αλαιφγσλ πξνο ηα 
πξνβιεπφκελα αληίζηνηρα έμνδα. Ζ αλαινγία σζηφζν απηή εθθξάδεηαη φρη κε ηελ απφιπηε ηζνζθέιηζε ησλ δχν 
θνλδπιίσλ (εζφδσλ - εμφδσλ), αιιά κε κία θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή κεηαμχ δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ 
επαιήζεπζε ή κε ησλ πξνβιέςεσλ. Γηα λα είλαη φκσο εθηθηφο ν έιεγρνο ηεο αλαινγηθήο απηήο ζρέζεσο, ε νπνία 
πξνζδηνξίδεη θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο, απαηηείηαη, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξαπάλσ 
δηαηάμεσλ, φπσο ε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ λα αηηηνινγείηαη επαξθψο, είηε ζην θείκελφ ηεο, είηε κε 
αλαθνξά ζηα ζπλνδεχνληα απηήλ ζηνηρεία, κε ηελ παξάζεζε, ελφςεη επηθαίξσλ δηαπηζηψζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ 
ζηνηρείσλ, ησλ ζπγθξνηνχλησλ ηα θνλδχιηα ησλ πξνβιεπνκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ ηεο δεκνηηθήο ππεξεζίαο 
θαζαξηφηεηνο πνζψλ, γηα ην έηνο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη (ΠηΔ 981/1992 Ρκ.Β') (ΠηΔ 343/2016). 
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https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
https://dimosnet.gr/blog/laws/313017/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%83%CF%85%CE%BC%CE%B2%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CF%86%CE%B1%CF%83%CE%B7-9811992-%CF%84/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/129447_ste_343-2016_tmhma_b_.pdf
ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



Πρεηηθά κε ηελ απφθαζε θαζνξηζκνχ ησλ ηειψλ επηζεκαίλνπκε φηη, ιφγσ ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηνπο 
ραξαθηήξα, αθεηηπία αποηελεί ο πποϋπολογιζμόρ ηυν δαπανών ηος επόμενος οικονομικού έηοςρ (Ξ.ΔΠ. 
50106/31.12.2013). 
 
Ζ παξαπάλσ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ιακβάλεηαη ην κήλα Νθηψβξην, θνηλνπνηείηαη ζηελ 
ΓΔΖ κέρξη ηηο 30 Λνεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ν δε νξηδφκελνο ζε απηήλ, ζπληειεζηήο ηζρχεη απφ 1εο ηνπ κελφο 
Ηαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδφκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα απφθαζε 
(άξζξν 1 παξ.2 Λ.25/75). 
  
Νη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 θαη ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1993 γηα ηνλ 
θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ εληαίνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, είναι ενδεικηικέρ και η ςπέπβαζή 
ηοςρ για εύλογο σπονικό διάζηημα δεν πποκαλεί ακςπόηηηα ηυν ζσεηικών αποθάζευν (ΠηΔ 4771/87, 
ΡξΓΞξ Ξεηξ 4047/91, ππ' αξηζκ. 605/03-01-2007 εγθχθιηνο καο).  
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΛ 344/1968 (ΦΔΘ 71/Α) «ε ηζρχο ησλ ππφ ησλ δεκνηηθψλ ή 
θνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, πεξί θαζνξηζκνχ ή ηξνπνπνηήζεσο ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 
ηειψλ θαζαξηφηεηνο θαη θσηηζκνχ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πδξεχζεσο δχλαηαη λα νξηζζή σο αξρνκέλε απφ ηεο 
ελάξμεσο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, θαζ' φ ιακβάλνληαη, εθ' φζνλ θαηαζηνχλ εθηειεζηαί εληφο ηνπ πξψηνπ εμακήλνπ 
ηνπ έηνπο ηνχηνπ, ππφ ηνλ φξνλ φηη αη αληίζηνηραη ππεξεζίαη ππέξ σλ ηα ηέιε ή ην δηθαίσκα παξείρνλην απφ ηεο 
ελάξμεσο ηνπ έηνπο» (ΞΔΠΑΖΓ Δγθ. 45/2010) (ΞΔΠΓΓΑ εγθ.1/605/03-01-2007). 
  
Πχκθσλα κε ηνλ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο (άξζξν 10παξ.5 λ.2690/1999), ν νπνίνο ηζρχεη θαη γηα ηνπο 
δήκνπο (άξζξν 1 ΘΓΓ), «νη πξνζεζκίεο γηα ηε Γηνίθεζε είλαη ελδεηθηηθέο…». Θαηά ζπλέπεηα, αθνχ ε ρξνληθή 
αξκνδηφηεηα δελ εμαληιείηαη ζηνλ πξνβιεπφκελν ρξφλν, λνκίκσο κπνξεί λα ιεθζεί απφθαζε επηβνιήο ηειψλ θαη 
αξγφηεξα, θάηη πνπ δέρεηαη θαη ε λνκνινγία (ΠηΔ 650/2002, 179/2002). Υζηφζν, θάηη ηέηνην δελ κπνξεί λα γίλεηαη 
νχηε νπνηεδήπνηε νχηε θαη άλεπ εηδηθήο αηηηνινγίαο επεηδή επηθέξεη αλαηαξαρή ηφζν ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ 
λνηθνθπξηψλ φζν θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, πξνθαλψο θαη ζηνπο ίδηνπο ηνπο δήκνπο, ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ 
νπνίσλ αλακνξθψλνπλ. 
Πε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο, δειαδή ιήςεο απφθαζεο επηβνιήο-αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ κεηαγελέζηεξα ηνπ νξηδφκελνπ 
ρξφλνπ, νη απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη εληφο ηνπ δηαλπφκελνπ έηνπο θαη κε απηέο αλαπξνζαξκφδνληαη ζπληειεζηέο 
θφξσλ ή πξνζδηνξίδεηαη δηαθνξεηηθφ χςνο ηειψλ, επηβάιιεηαη λα θξίλνληαη ππφ ην θσο ηεο ηήξεζεο ησλ 
ζπληαγκαηηθψλ Αξρψλ ηεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, ηεο ρξεζηήο δηνίθεζεο θαη ηδίσο ππφ ηελ έθθαλζή ηεο, ηεο 
πξνζηαζίαο ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο. 
 
Ρν 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 αθηλήησλ, με απόθαζη ηος δημοηικού 
ζςμβοςλίος, ε νπνία παξέρεη ακπιβή, επίκαιπη θαη πλήπη αιηιολογία ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ 
ηέινπο ζην πξνζήθνλ χςνο (παξ.1 άξζξν 1 Λ.25/75, φπσο αληηθαζίζηαηαη απφ ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ 
Λ.4555/18). 
  
Δπηπιένλ κε βάζε ηελ παξ.4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Λ.25/1975, φπσο απηή έρεη αληηθαηαζηαζεί θαη ηζρχεη, νη 
ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δηαθξίλνληαη 
ζε γενικούρ θαη ειδικούρ ζπληειεζηέο. 
 
Νη γεληθνί ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, ηξεηο (3) καη' ελάσιζηον θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 
ηε ρξήζε θάζε αθηλήηνπ σο εμήο: 
Ξπώηορ ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα καηοικία. 
Γεύηεπορ ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα κοινυθελείρ, μη κεπδοζκοπικούρ και 
θιλανθπυπικούρ ζκοπούρ. 
Ρπίηορ ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ άζθεζε πάζηρ θύζηρ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 
 
Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ - κε εκβαδφλ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνχ 
έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δχλαηαη λα νξηζζεί κεησκέλν εκβαδφλ απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, 
ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη εμππεξεηνχκελνπ απφ ηελ 
ππεξεζία θαζαξηφηεηνο ρψξνπ. 
 
Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε εκβαδφλ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ δχλαηαη λα 
νξηζζεί κεγαιχηεξνο ηνπ εμήθνληα επί ηνηο εθαηφλ (60%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο 
ρψξνπο κέρξη ρηιίσλ (1.000) η.κ. 
 
Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ δε δχλαηαη λα νξηζζεί ζπληειεζηήο κεγαιχηεξνο ηνπ 
ηξηάθνληα επί ηνηο εθαηφλ (30%) ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα ρίιηα (1.000) πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλνπ 
ρψξνπ (αληηθ. απφ ην άξζξν 5 παξ. 1 ηνπ Λ. 1080/80). (άξζξν 1 παξ.5 Λ.25/75) 
 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-5010631-12-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-5010631-12-2013/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CF%85%CF%80-%CE%B5%CF%83-%CE%B1-%CE%B7-%CE%B4-%CE%B5%CE%B3%CE%BA-4574300-28-12-2010/
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2017/07/2/5049_2007-ypesdda-egk-1-605-3-1-07.pdf
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF%CE%BD-5-%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CF%8E%CE%BD-%CE%BA%CE%B1%CE%B8%CE%B1%CF%81%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



Δπηζεκαίλνπκε φηη απφ ηελ ίδξπζε ηνπ Θαιιηθξαηηθνχ Γήκνπ κέρξη ζήκεξα ηζρχεη ε  Απφθαζε Γεκνηηθνχ 
Ππκβνπιίνπ 265/2011 (ΑΓΑ: ΒΝΕ8Υ9Ξ-716) ε νπνία κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ηξνπνπνηεζεί.  
Δπίζεο ηα ζηνηρεία πνπ ηεξνχληαη ζηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία, ζρεηηθά κε ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ  κέηξσλ 
ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα νηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη κε βάζε ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ θαη ηελ απφδνζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ απφ ηνπο παξφρνπο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΖ θαη ινηπνί 
πάξνρνη) ην 2022, δηακνξθψλνληαη σο εμήο: 
 
 

ΣΟΖΠΖ ΡΔΡΟΑΓΥΛΗΘΑ ΚΔΡΟΑ 

ΝΗΘΗΑΘΖ 1.196.554 

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ  258.190 

 
Ιακβάλνληαο ππφςε ην σο άλσ πιαίζην αλαθνξάο, ζαο παξαζέηνπκε: 
 
 
Ι. ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 
 
Ρα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2021 (απφ 1/1 έσο 31/12) 
θαη γηα ην 2022 (απφ 1/1 κέρξη 15/5) (ηα νπνία ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο) 
παξνπζηάδνληαη ζηνπο θάησζη πίλαθεο: 

 ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΠΝΓΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

2021 (από 1/1 έυρ 31/12) 

Θυδικόρ 
Ιογαπιαζμού 

Ξεπιγπαθή Ρελικά 
Βεβαιυθένηα 
Πύνολο 

Διζππασθένηα 
Πύνολο 

06.00.0311.01 Ρέινο θαζαξηφηεηαο  θαη θσηηζκνχ απφ δηαθνξά 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (άξζξν Λ. 1828/89)  

1.477,63 1.462,95 

06.00.0311.02 Ρέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Λ 
1828/89) (ΓΔΖ) 

1.778.536,38 1.778.536,38 

06.00.2111 Ραθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 

6.173,64 6.156,04 

06.00.3211 Ρέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 97.760,30 5.400,48 

ΠΛΝΙΑ     1.883.947,95 1.791.555,85 

  
 
 

          

2022 (από 1/1 έυρ 15/5) 

Θυδικόρ 
Ιογαπιαζμού 

Ξεπιγπαθή Ρελικά 
Βεβαιυθένηα 
Πύνολο 

Διζππασθένηα 
Πύνολο 

06.00.0311.01 Ρέινο θαζαξηφηεηαο  θαη θσηηζκνχ απφ δηαθνξά 
ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ (άξζξν Λ. 1828/89)  

124,69 119,81 

06.00.0311.02 Ρέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 Λ 
1828/89) (ΓΔΖ) 

1.025.844,49 1.025.844,49 

06.00.2111.01 Ραθηηθά έζνδα απφ ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 

6.559,43 6.468,18 

06.00.3211.01 Ρέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ 92.359,82 889,13 

ΠΛΝΙΑ     1.124.888,43 1.033.321,61 

 

ΑΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΜΝΓΥΛ ΞΖΟΔΠΗΑΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

ΔΡΝΠ  

Θυδικόρ 
Ιογαπιαζμού 

Ξεπιγπαθή Γιαμοπθυμένορ 
(Γ.Ξ.) 

Δνηαλθένηα Ξληπυθένηα 

2021 
(απφ 1/1 έσο 
31/12) 

02.20 ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

2.065.453,76 1.619.959,57 1.619.959,57 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



2022  
(απφ 1/1 έσο 
15/5) 

02.20 ΞΖΟΔΠΗΔΠ 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

1.963.009,95 560.343,05 557.843,05 

 
 
ΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΕΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 
 
Πηνλ θάησζη πίλαθα απεηθνλίδεηαη ν πξνυπνινγηζκφο εζφδσλ γηα ην έηνο 2022: 
     ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΠΝΓΥΛ ΔΡΝΠ 2022 

Θ.Α. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥΘΔΛΡ
Α ΞΟΝΖΓ. ΝΗΘ. 
ΔΡΝΠ 

ΒΔΒΑΗΥΘΔΛΡΑ  
ΞΟΝΖΓ. ΝΗΘ. 
ΔΡΝΠ 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ 
ΔΗΠΞΟΑΣΘΔΛΡ
ΥΛ  ΞΟΝΖΓ. 
ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 

ΤΖΦΗΠΘΔΛΡ
Α ΞΝ ΡΝ 
Γ.Π. 

ΞΖΓΖ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡ
ΖΠΖΠ 

00.0311 

Ρέινο 
θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 

1.731.600,63 1.428.460,96 1.550.700,00 1.691.788,3
5 

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

00.1214 
Δπηρνξεγήζεηο γηα 
ππξνπξνζηαζία 

34.000 34.000 34.000 34.000 ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΑ  

00.1329.0
2 

Σξεκαηνδφηεζε 
γηα πξνκήζεηα 
ππφγεησλ θάδσλ  

175.221,6 0 0 175.221,6 ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΑ  

00.2111 

Ραθηηθά έζνδα 
απφ ηέιε 
θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 

0 0 0 10.000 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

00.3211 

Ρέινο 
θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ  

0 0 0 12.500 ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 

00.5113 

Σξεκαηηθφ 
ππφινηπν 
πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά έζνδα γηα 
ηελ θάιπςε 
εηδηθεπκέλσλ 
δαπαλψλ 

113.049,72 113.049,72 0 30.950,00 ΔΗΓΗΘΔΚΔΛΑ  

 
ΠΛΝΙΝ    1.963.009,9

5 
 

 
Δπηπιένλ, έζνδν ηεο ππεξεζίαο απνηειεί θαη ν Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, ν νπνίνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 
ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαζψο δελ ππνινγίδεηαη ζηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηεο ππεξεζίαο.  
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΔΜΝΓΥΛ ΔΡΝΠ 2022 

 
Θ.Α. 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΗΑΚΝΟΦΥ
ΘΔΛΡΑ 
ΞΟΝΖΓ. 
ΝΗΘ. 
ΔΡΝΠ 

ΔΛΡΑΙΘΔΛ
ΡΑ ΞΟΝΖΓ. 
ΝΗΘ. 
ΔΡΝΠ 

ΔΘΡΗΚΖΠΖ 
ΞΙΖΟΥΘΔΛΡΥ
Λ ΞΟΝΖΓ. 
ΝΗΘ. ΔΡΝΠ 

ΤΖΦΗΠΘΔ
ΛΡΑ ΞΝ 
ΡΝ Γ.Π. 

 
02.20 

ΞΖΟΔΠΗΔΠ ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑΠ ΘΑΗ 
ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ 

 
2.053.453,
76 

 
1.069.770,
50 

 
1.684.451,74 

 
1.963.009
,95 

02.20.6 ΔΜΝΓΑ ΣΟΖΠΖΠ 1.365,577,
38 

935.973,72 1.319.940,38 1.229.104
,46 

02.20.6
0 

ΑΚΝΗΒΔΠ ΘΑΗ ΔΜΝΓΑ ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ 479.200,00 311.615,18 447.675,70 480.500,0
0 

02.20.6
1 

ΑΚΝΗΒΔΠ ΑΗΟΔΡΥΛ ΘΑΗ ΡΟΗΡΥΛ  30.000,00 4.636,72 15.000,00 12.000,00 

02.20.6
2 

ΞΑΟΝΣΔΠ ΡΟΗΡΥΛ 656.048,65 521.141,43 702.549,78 544.304,4
6 

02.20.6
3 

ΦΝΟΝΗ- ΡΔΙΖ 10.700,00 2.500,00 3.000,00 15.200,00 

02.20.6
4 

ΙΝΗΞΑ ΓΔΛΗΘΑ ΔΜΝΓΑ 49.900,00 24.490,00 24.800,00 25.300,00 

02.20.6
6 

ΓΑΞΑΛΔΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ  ΑΛΑΙΥΠΗΚΥΛ 104.000,00 71.590,39 113.991,60 115.000,0
0 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



02.20.6
7 

ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΚΔΡΑΒΗΒΑΠΔΗΠ ΠΔ ΡΟΗΡΝΠ, 
ΞΑΟΑΣΥΟΖΠΔΗΠ- ΔΞΗΣΝΟΖΓΖΠΔΗΠ- 
ΓΥΟΔΔΠ 

35.728,73 0 12.923,30 36.800,30 

02.20.7 ΔΞΔΛΓΠΔΗΠ 668.130,59 125.494,37 356.208,95 718.049,6
3 

02.20.7
1 

ΑΓΝΟΔΠ ΘΡΗΟΗΥΛ, ΡΔΣΛΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ ΘΑΗ 
ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ 

653.130,59 115.900,82 341.208,95 703.049,6
3 

02.20.7
3 

ΔΟΓΑ 15.000,00 9.593,55 15.000,00 15.000,00 

02.20.8 ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΞΝΔ & ΙΝΗΞΔΠ ΑΞΝΓΝΠΔΗΠ 
ΘΑΗ ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ  

19.745,79 8.302,41 8.302,41 15.855,86 

02.20.8
1 

ΞΙΖΟΥΚΔΠ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ ΞΝΔ 8.572,86 8.302,41 8.302,41 8.500,00 

02.20.8
5 

ΞΟΝΒΙΔΤΔΗΠ ΚΖ ΔΗΠΞΟΑΜΖΠ 
ΔΗΠΞΟΑΘΡΔΥΛ ΞΝΙΝΗΞΥΛ 
ΒΔΒΑΗΥΚΔΛΥΛ ΘΑΡΑ ΡΑ ΞΝΔ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΔΡΝΠ  

11.172,93 0 0 7.355,86 

 
Ρν σο άλσ ζπλνιηθφ πνζφ δαπαλψλ, αλά πεγή ρξεκαηνδφηεζεο αλαιχεηαη σο εμήο: 

ΞΖΓΖ 
ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖΠ 
 

ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΘΔΛΡΑ  
ΞΝΠΑ 2022 

ΗΓΗΝΗ ΞΝΟΝΗ 1.714.288,35 

ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΗΠ  248.721,60 

ΠΛΝΙΝ ΔΜΝΓΥΛ  1.963.009,25 

 
Άξα ην πνζφ ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ήδε πξνυπνινγηζηεί γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία θαη ζα πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε, ζην ελδερφκελν ηξνπνπνίεζεο ησλ ηειψλ, ζα είλαη απηφ ησλ 1.714.288,35 επξψ (εμαηξνπκέλσλ δειαδή 
ησλ πνζψλ πνπ απνηεινχλ ρξεκαηνδνηήζεηο απφ άιινπο θνξείο).   
ΙΙΙ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΟΣΟΤ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 
 
 
Α. ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΘΝΠΡΝΠ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΑΞΝΟΟΗΚΑΡΥΛ ΠΡΝ ΞΙΑΗΠΗΝ ΡΖΠ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΖΠ 
ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΡΝΠ ΚΔ ΡΖΛ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΞΔΙΝΞΝΛΛΖΠΝ  
Πηνλ παξαθάησ πίλαθα απεηθνλίδεηαη ην θφζηνο ηεο λέαο ππεξεζίαο κεηαθνξάο ησλ απνξξηκκάησλ (ζε εηήζηα βάζε) 
φπσο απηή ππνινγίζηεθε απφ ηελ θαζ΄ χιελ αξκφδηα ππεξεζία, ηελ Γηεχζπλζε Ξεξηβάιινληνο.  

Α. ΘΝΠΡΝΠ ΞΑΟΑΓΝΠΖΠ ΑΛΑ ΡΝΛΝ 

ΔΗΓΝΠ ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ ΡΝΛΝΗ €/ηον  ΘΝΠΡΝΠ 

Πχκκεηθηα 8.500,00 85,2 724.200,00 

Νγθψδε  1.600,00 85,2 136.320,00 

πφιεηκκα 600 85,2 51.120,00 

ΠΛΝΙΝ Α:     911.640,00 

        

Β. ΙΔΗΡΝΟΓΗΘΝ ΘΝΠΡΝΠ 

Δίδορ δαπάνηρ ΘΝΠΡΝΠ 

Θαχζηκα, ιηπαληηθά, αληαιιαθηηθά 
θαη επηζθεπέο απνξξηκκαηνθφξσλ  

    30.000,00 

ΠΛΝΙΝ Β:     30.000,00 

  

Γ. ΡΔΙΝΠ ΡΑΦΖΠ 2022  

  ΡΝΛΝΗ  €/ηον  ΘΝΠΡΝΠ 

 ΠΛΝΙΝ Γ: 300 20 6.000,00 

    ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΝ ΘΝΠΡΝΠ (Α+Β+Γ) 947.640,00 

 
Δπηζεκαίλνπκε φηη εθηηκάηαη φηη ε λέα ππεξεζία πνπ αθνξά ζηελ κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ ζην ΠΚΑ Θνξηλζίαο 
(Ππαζνβνχλη), ζα μεθηλήζεη λα ιεηηνπξγεί ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζα πξέπεη επνκέλσο, ιφγσ ηνπ 
αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα ηεο, ε απφθαζε λα έρεη άκεζα εθαξκνγή.  
 
Β. ΔΘΡΗΚΖΠΖ ΚΔΡΑΒΝΙΖΠ ΓΑΞΑΛΥΛ (Αύξηζη λόγυ αύξηζηρ ηηρ ενεπγειακήρ κπίζηρ και μείυζη λόγυ 
ηηρ αλλαγήρ λαμπηήπυν ζηο δίκηςο δημοηικού οδοθυηιζμού) 
 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



Ζ ελεξγεηαθή θξίζε επεξεάδεη ζεκαληηθά ηηο δαπάλεο (ειεθηξηθφ ξεχκα θαη θαχζηκα) πνπ αθνξνχλ ζηελ 
ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία. Ζ αχμεζε ζηα ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ ππνινγίδεηαη ζε πνζνζηφ 30%.  
 
Πην ζεκείν απηφ επηζεκαίλνπκε φηη ν Γήκνο καο απφ ην 2020 έρεη πξνβεί ζηελ πινπνίεζε κεηθηήο ζχκβαζεο κε ηίηιν 
΄΄Αλαβάζκηζε ηνπ ζπζηήκαηνο Νδνθσηηζκνχ κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
ιεηηνπξγίαο΄΄ θαη ήδε έρεη νινθιεξσζεί ε ηνπνζέηεζή ηνπο ζην ζχλνιν ηνπ δηθηχνπ. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο ελ ιφγσ 
ζχκβαζεο πξνθχπηεη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζα αλέιζεη ηνπιάρηζηνλ ζην 60%. 
Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα θαζψο θαη απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο, πξνθχπηεη φηη ζα πξέπεη λα 
απμεζνχλ ηα έμνδα ησλ θάησζη θαηεγνξηψλ σο εμήο: 

 
 
Θ.Α. 

 
 
ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

 
ΤΖΦΗΠΘΔΛΡΑ 
ΞΝ ΡΝ Γ.Π. 

ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΑ  
ΞΝΠΑ 
ΔΛΗΠΣΠΖΠ 
ΙΝΓΥ ΡΥΛ 
ΛΔΥΛ 
ΓΔΓΝΚΔΛΥΛ 

20.6151.01 Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΖ) απφ είζπξαμε ηειψλ, θφξσλ 
θα 

12.000,00 10.000,00 

20.6211.01 Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα θσηηζκφ νδψλ, 
πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο 

401.404,46 300.000,00 

20.6641.01 Ξξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε 
νρεκάησλ  

70.000,00 40.000,00 

 ΠΛΝΙΝ ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖΠ ΑΜΖΠΖΠ   350.000,00 

 
ΙV. ΙΟΚΕΛΙΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 
 
Δπνκέλσο κε βάζε φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία, ην ηειηθφ πνζφ εμφδσλ πνπ ζα βαξχλεη ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο 
θαη ειεθηξνθσηηζκνχ, αλαιχεηαη σο εμήο: 
 

 
ΘΑΡΖΓΝΟΗΔΠ ΔΜΝΓΥΛ 

 
ΞΝΠΑ (€) 

ΗΗ. Ξξνυπνινγηζζέληα έμνδα (ρσξίο ηηο επηρνξεγήζεηο)  1.714.288,35 

ΗΗΗΑ. Δθηίκεζε επηπξφζζεησλ εμφδσλ ιφγσ ηεο λέαο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο  947.640,00 

ΗΗΗΒ. Δθηίκεζε επηπξφζζεησλ εμφδσλ ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο θξίζεο  350.000,00 

ΠΛΝΙΝ ΓΑΞΑΛΥΛ  3.011.928 

 
Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο φπνπ ζην ίδην χςνο ησλ εμφδσλ ζα πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ 
θαηά πξνζέγγηζε θαη ηα έζνδα, ζα πξέπεη λα αλαπξνζαξκνζηνχλ θαη ηα έζνδα αλαιφγσο.  
 
Γεδνκέλνπ φηη ε απφθαζε ζα έρεη ηζρχ απφ ηα κέζα ηνπ έηνπο 2022 (θαζψο ε λέα ππεξεζία δηαρείξηζεο ησλ 
απνξξηκκάησλ ζα μεθηλήζεη ηφηε θαη ζα είλαη αληαπνδνηηθή) ην χςνο ηνπ θφζηνπο θαη ησλ εζφδσλ εθηηκψληαη ζε 
απηή ηελ βάζε θαη ζα θπκαλζνχλ ζην κηζφ ηνπ παξαπάλσ πνζνχ.  
Αλαιπηηθά: (3.011.928€ / 2 = 1.505.964€ ηο εξάμηνο- 182,5 ημέπερ) 
 
 
 
V. ΠΡΟΣΑΗ- ΕΙΗΓΗΗ 
 
Κεηά απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ πξνηείλεηαη ε επηβνιή θνηλψλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ γηα φιεο ηηο θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ζπληειεζηψλ, σο εμήο:   
  
ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ: 

1. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θαηνηθία, πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 2€/ηκ 
2. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειή, θηιαλζξσπηθή, κε θεξδνζθνπηθή 

ρξήζε, πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 2€/ηκ 
3. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρψξνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, πξνηείλεηαη 

ε ηηκή ησλ 2,3€/ηκ 
 
 
ΔΗΓΗΘΝΗ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ: 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



1. Για ηοςρ ζηεγαζμένοςρ σώποςρ με εμβαδό άνυ ηυν 1.000η.μ και μέσπι εμβαδού 6.000 η.μ, (όπος 
δύναηαι να οπιζθεί μειυμένο εμβαδόν από ηο δημοηικό ή κοινοηικό ζςμβούλιο, λαμβανομένυν 
ςπότη ηυν παπεσόμενυν ςπηπεζιών καθαπιόηηηορ και ηος ππάγμαηι εξςπηπεηούμενος από ηην 
ςπηπεζία καθαπιόηηηορ σώπος) πποηείνεηαι ο οπιζμόρ μειυμένος εμβαδού καηά 25%. 

2. Για ηοςρ ζηεγαζμένοςρ σώποςρ με εμβαδόν άνυ ηυν 6.000 η.μ, (όπος ο ζςνηελεζηήρ ηος ηέλοςρ 
δεν δύναηαι να οπιζθεί μεγαλύηεπορ ηος 60% ηος οπιζθένηορ για ζηεγαζμένοςρ 
σώποςρ μέσπι 1.000 η.μ.) πποηείνεηαι η ηιμή ηυν 1,20€/ημ 

3. Για ηοςρ μη ζηεγαζμένοςρ σώποςρ άλληρ σπήζηρ πποηείνεηαι η ηιμή ηος 1€/ημ 
4. Για ηοςρ μη ζηεγαζμένοςρ σώποςρ άλληρ σπήζηρ, εμβαδού άνυ ηυν 1.000 η.μ  και μέσπι ηα 6.000 

ημ, πποηείνεηαι ο οπιζμόρ μειυμένος εμβαδού καηά 50% 
5. Για ηοςρ μη ζηεγαζμένοςρ σώποςρ άνυ ηυν 6.000 η.μ (όπος δε δύναηαι να οπιζθεί μεγαλύηεπορ 

ηος 30% ηος οπιζθένηορ για ηα 1.000 ππώηα ηεηπαγυνικά μέηπα μη ζηεγαζμένος σώπος, 
πποηείνεηαι η ηιμή ηυν 0,30€/ημ 

6. Γηα ηηο απνζήθεο, ηα ππφγεηα θαη ηηο ππισηέο πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 0,70€/ηκ 
 
Ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ, θαίλεηαη φηη ε δηαθνξά ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο δελ έρεη 
νξηζηεί κεγαιχηεξε ηνπ πεληαπιάζηνπ. 
 
Γηα ηελ ηειηθή εθηίκεζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ πξέπεη λα ιεθζεί 
ππφςε θαη ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ θηηξίσλ νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηα νπνία έρνπλ 
δεισζεί εληφο ηνπ 2022 αιιά δελ εκθαλίδνληαη αθφκα ζηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ θαζψο θαη φζσλ πξφθεηηαη λα 
δεισζνχλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο (ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δήισζε ησλ ηκ κέρξη ην ηέινο Ηνπλίνπ κε βάζε ηνλ 
Λφκν 4915/2022). Αλαιπηηθά:  
 
 

ΣΟΖΠΖ 
ΡΔΡΟΑΓΥΛΗΘΑ 
ΚΔΡΟΑ 

ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ  
ΞΝΠΝ 
ΔΠΝΓΝ 
(€) 

ΝΗΘΗΑΘΖ  1.196.554 2 
            
2.393.108 
€  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 258.190 2,3 
               
593.837 €  

ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΓΖΙΥΚΔΛΔΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 
2022 

6.700 2 
                 
13.401 €  

ΘΡΗΟΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 
ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ ΔΛΡΝΠ ΡΝ 2022 5.036 2,3 

                 
11.583 €  

ΠΛΝΙΝ     
         
3.011.928 
€  

 
 
Ν Αλ. Ξξ/λνο Ρκήκαηνο                     Ν Αλ. Ξξ/λνο Ρκήκαηνο                           Ζ Ξξ/λε Γ/λζεο  
Ξξνυπ/ζκνπ, Ξξνκεζεηψλ                    Δζφδσλ θαη Γεκνηηθήο                       Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ  
      θαη Ινγηζηεξίνπ                                        Ξεξηνπζίαο      
 
Σξηζηνδνχινπ Σξήζηνο                    Καπξαγάλεο Ξαλαγηψηεο                       Ρζεθνχξα Αζαλαζία  

    

Καηόπηλ ηφλ αλφηέρφ ο Πρόεδρος θάιεζε ηα κέιε λα αποθαζίζοσλ ζτεηηθά  

Η Οηθολοκηθή Επηηροπή, αθού έιαβε σπόυε ηοσ ηα αλφηέρφ θαη κεηά από δηαιογηθή ζσδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

             Διζηγείηαι πξνο ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ αλαπξνζαξκνγή ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο, ζχκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο πεξεζίαο, κε 

βάζεη ηελ νπνία ηζνζθειίδεηαη ε ππεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ,  σο εμήο : 

Ρελ  επηβνιή θνηλψλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηα φιεο ηηο 

θνηλφηεηεο ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο θαζψο θαη ησλ εηδηθψλ ζπληειεζηψλ, σο εμήο:   

  

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ



ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ: 

1. Για τουσ ςτεγαςμένουσ χώρουσ που χρηςιμοποιοφνται για κατοικία, προτείνεται η τιμή των 2€/τμ 

2. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θνηλσθειή, θηιαλζξσπηθή, κε 

θεξδνζθνπηθή ρξήζε, πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 2€/ηκ 

3. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρψξνπο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 2,3€/ηκ 

 
 

ΔΗΓΗΘΝΗ ΠΛΡΔΙΔΠΡΔΠ: 
1. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε εκβαδφ άλσ ησλ 1.000η.κ θαη κέρξη εκβαδνχ 6.000 η.κ, (φπνπ 

δχλαηαη λα νξηζζεί κεησκέλν εκβαδφλ απφ ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην, ιακβαλνκέλσλ 

ππφςε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηνο θαη ηνπ πξάγκαηη εμππεξεηνχκελνπ απφ ηελ 

ππεξεζία θαζαξηφηεηνο ρψξνπ) πξνηείλεηαη ν νξηζκφο κεησκέλνπ εκβαδνχ θαηά 25%. 

2. Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε εκβαδφλ άλσ ησλ 6.000 η.κ, (φπνπ ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο 

δελ δχλαηαη λα νξηζζεί κεγαιχηεξνο ηνπ 60% ηνπ νξηζζέληνο γηα ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο κέρξη 1.000 η.κ.) πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 1,20€/ηκ 

3. Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο πξνηείλεηαη ε ηηκή ηνπ 1€/ηκ 

4. Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο, εκβαδνχ άλσ ησλ 1.000 η.κ  θαη κέρξη ηα 

6.000 ηκ, πξνηείλεηαη ν νξηζκφο κεησκέλνπ εκβαδνχ θαηά 50% 

5. Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 6.000 η.κ (φπνπ δε δχλαηαη λα νξηζζεί κεγαιχηεξνο 

ηνπ 30% ηνπ νξηζζέληνο γηα ηα 1.000 πξψηα ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, 

πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 0,30€/ηκ 

6. Γηα ηηο απνζήθεο, ηα ππφγεηα θαη ηηο ππισηέο πξνηείλεηαη ε ηηκή ησλ 0,70€/ηκ 

 
    
 Ζ απφθαζε απηή έιαβε α/α : 232/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

     Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                                ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                

Aκπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 

 

ΑΔΑ: ΨΦΝΚΩ9Π-ΟΤΞ
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