ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΓΖΜΟ ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ

Απφζπαζκα
απφ ην πξαθηηθφ ηεο 3εο ζπλεδξίαζεο ηεο λέαο δεκνηηθήο
πεξηφδνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Ζιηνχπνιεο

ήκεξα 22 Οθησβξίνπ 2014, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 16:30 ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην κεηά απφ ηελ 41034/17-10-2014 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ
πκβνπιίνπ θ. Κσλζηαληίλνπ Γ. εθηειή πνπ δφζεθε ζε θάζε χκβνπιν, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 64 θαη 74
ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε φηη ην πκβνχιην βξίζθεηαη ζε απαξηία αθνχ ζε ζχλνιν κειψλ ζαξάληα ελφο είλαη
παξφληα ηξηάληα ελλέα, δει. νη θ.θ. 1. εθηειήο Κσλ/λνο, Πξφεδξνο, 2. Καιαληίδεο Γεκήηξηνο,
Αληηπξφεδξνο, 3. Κνπξή Μαξία, Γξακκαηέαο, 4. Γηαλλάθεο Υξήζηνο, 5. Υσκαηά Αηθαηεξίλε, 6.
Υαηδεδάθεο Γεψξγηνο, 7. Παπαδφπνπινο Κσλ/λνο, 8. Μαξθνπιάθε Αηθαηεξίλε, 9. Φπξξφπνπινο
Δπζηάζηνο, 10. Παληαδφπνπινο Ζιίαο, 11. εξέηε Υξηζηίλα, 12. Καιαξξχηεο Υξήζηνο, 13. Εαλληά
Δπθεκία, 14. Αληδηλάο Ησάλλεο, 15. Γηαλλφπνπινο Θεκηζηνθιήο, 16. Γεκεηξφπνπινο Άγγεινο, 17. Κνξκά –
Γθνπηδηάλα Γήκεηξα, 18. Καινχδεο Κσλ/λνο, 19. Μπαζνχξεο Μαξίλνο, 20. Κνχξηεο Αλδξέαο,

21.

Παλαγηψηαξεο Αλαζηάζηνο, 22. Νηθεθφξνο Ησάλλεο, 23. Γξεγνξέαο Ησάλλεο, 24. Γεσξγίνπ Γεκήηξηνο, 25.
Καπίξε Διέλε, 26. Κνθνηίλεο Υξήζηνο, 27. Αζβεζηάο Γεκήηξηνο, 28. Υξπζνπιάθεο Φψηηνο, 29. Αληχπαο
Γεψξγηνο, 30. Γνπβή Αγγειηθή, 31. Αλαγλψζηνπ Ησάλλεο, 32.Αγαδάθνο Γεψξγηνο, 33. Σζαηζνχιε
Αλαζηαζία, 34. Μαξγαξψλεο Παλαγηψηεο, 35. Δπζηαζίνπ Μηραήι, 36.Κνπξήο Μηραήι, 37. Παληαδφπνπινο
Γεκήηξηνο, 38. Πνχινο Ησάλλεο, 39. φθεο Γεψξγηνο, φηη νη Γεκνηηθνί χκβνπινη
Παλαγηψηεο, θαη 2. Πίθνπια Αξγπξψ δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λφκηκα,

θ.θ. 1. Βηδάιεο

φηη ν Γήκαξρνο, θ.

Βαζίιεηνο Βαιαζφπνπινο, είλαη παξψλ, ν θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.
Παξφληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ, θ. Γεκήηξηνο Αλαζηφπνπινο, ν Δηδηθφο
υκβνπινο θ. Κίκσλαο Παπαγεσξγίνπ θαη ν Ννκηθφο χκβνπινο ηνπ Γεκάξρνπ, θ. Κσλ/λνο Μαληαδάθεο.
Σα πξαθηηθά ηεο ζπλεδξίαζεο ηεξεί ε κφληκε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, Καιπνπδάλε Ακαιία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 256/2014
ΠΔΡΗΛΖΦΖ: Καζνξηζκφο Δληαίνπ Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο έηνπο 2015
(ζην ζεκείν απηφ πξνζήιζε ν Γεκνηηθφο χκβνπινο θ. Δπζηαζίνπ)

Ο Αληηδήκαξρνο θ. Γεκεηξφπνπινο, πνπ εηζεγήζεθε ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε
ππφςε ηνπ πκβνπιίνπ ηελ 225/2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία εηζεγείηαη πξνο ην
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ Δληαίνπ Αληαπνδνηηθνχ Σέινπο έηνπο 2015 θαη ζπγθεθξηκέλα :
Με ην άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Ν. 1828/89, ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ πξνβιέπνληαη από
ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10- 58 (ΦΔΚ Α 171)θαη ηνπ άξζ. 4 ηνπ λ. 1080/80 (ΦΔΚ Α
246), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο. Τν ηέινο απηό επηβάιιεηαη κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή
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θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ,
θαζώο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο από παγίσο παξερόκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα. Γηα ηνλ θαζνξηζκό ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηε δηαδηθαζία βεβαίσζεο θαη
είζπξαμεο ηνπ ηέινπο απηνύ εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 25/75 (ΦΔΚ Α 74) όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην
λ. 429/76(ΦΔΚ Α 235)θαη ηνπ άξζ.5 ηνπ λ. 1080/80 .
Σύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75 «Τα νθεηιόκελα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη
απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ θαη θσηηζκνύ ππέξ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, θαζνξίδνληαη γηα θάζε ζηεγαζκέλν
ή κε ρώξν, αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πξνο θσηηζκό παξά ηεο ΓΔΗ θαη εμεπξίζθεηαη δηα
πνιιαπιαζηαζκνύ ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ ηεο επηθάλεηαο ηνπ ρώξνπ ηνύηνπ, επί ζπληειεζηή νξηδόκελν ζε
αθέξαηεο κνλάδεο δξαρκώλ»
Σύκθσλα κε ην άξζξν 43 παξ.1α ηνπ Ν. 3979/2011, όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ησλ λόκσλ 25/1975 (Α' 74),
429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) θαη ζην άξζξν 9 ηνπ λ. 3854/2010 (Α' 94)
αλαθέξεηαη ε ΓΔΗ λννύληαη νη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, δειαδή ε ΓΔΗ ή ν εθάζηνηε ελαιιαθηηθόο
πξνκεζεπηήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣΓΓΑ 2/2077/14-1-2005 θαη ηε ζρεηηθή λνκνινγία ην Γεκνηηθό
Σπκβνύιην είλαη ππνρξεσκέλν, θαηά ηε ιήςε ησλ ζρεηηθώλ θαλνληζηηθώλ απνθάζεσλ πεξί επηβνιήο
αληαπνδνηηθώλ ηειώλ, λα ζεζπίδνπλ ηέηνηνπο θαλόλεο, θξηηήξηα θαη ζπληειεζηέο, ώζηε ηα επηβαιιόκελα ηέιε
λα είλαη αληηθεηκεληθά, δίθαηα θαη αλάινγα ηεο παξερόκελεο ππεξεζίαο θαη ηεο σθειηκόηεηαο ζε θάζε
θαηεγνξία ππόρξεσλ. Θα πξέπεη απζηεξά λα ηεξείηαη ε ζεκειηώδεο αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη θαηά
ζπλέπεηα ε αύμεζε ησλ ηειώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγε µε ηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ησλ παξερνκέλσλ
ππεξεζηώλ. Η µε ηθαλνπνίεζε ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, πνπ επηηάζζεηαη από ηε θύζε ησλ ηειώλ
αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, απνζηεξεί ηηο απνθάζεηο επηβνιήο ηνπο από ην ζηνηρείν ηεο λνκηκόηεηαο.
Η παξαπάλσ απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ιακβάλεηαη ην κήλα Οθηώβξην, θνηλνπνηείηαη
ζηελ ΓΔΗ κέρξη ηηο 30 Ννεκβξίνπ εθάζηνπ έηνπο. Ο δε νξηδόκελνο ζε απηήλ, ζπληειεζηήο ηζρύεη από 1εο ηνπ
κελόο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επνκέλνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα
απόθαζε. (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75)
Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηνπ ΥΠΔΣΑΗΓ Δγθ. 45/2010: Οη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.
25/1975 θαη ηεο παξ.8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ.2130/1993 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ ηέινπο
θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ ΤΑΠ αληίζηνηρα, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε ππέξβαζή ηνπο γηα εύινγν
ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξνθαιεί αθπξόηεηα ησλ ζρεηηθώλ απνθάζεσλ (ΣηΔ 4771/87, ΤξΓΠξ Πεηξ 4047/91, ππ’
αξηζκ. 605/03-01-2007 εγθύθιηνο καο). Σπλεπώο, λόκηκα επηβάιιεηαη ή αλαπξνζαξκόδεηαη ην ηέινο από
01/01/2011, αθόκε θαη αλ ε απόθαζε ηνπ ζπκβνπιίνπ εθδνζεί ή θνηλνπνηεζεί ζηε ΓΔΗ κεηά ηελ εκεξνκελία
απηή. Σύκθσλα εμάιινπ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ ΑΝ 344/1968 (ΦΔΚ 71/Α) «ε ηζρύο ησλ ππό ησλ
δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ ιακβαλνκέλσλ απνθάζεσλ, πεξί θαζνξηζκνύ ή ηξνπνπνηήζεσο ησλ
ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηνο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ δηθαηώκαηνο πδξεύζεσο δύλαηαη λα νξηζζή σο
αξρνκέλε από ηεο ελάξμεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο, θαζ’ ό ιακβάλνληαη, εθ’ όζνλ θαηαζηνύλ εθηειεζηέο εληόο
ηνπ πξώηνπ εμακήλνπ ηνπ έηνπο ηνύηνπ, ππό ηνλ όξνλ όηη αη αληίζηνηραη ππεξεζίαη ππέξ σλ ηα ηέιε ή ην
δηθαίσκα παξείρνλην από ηεο ελάξμεσο ηνπ έηνπο».
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Με απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ δύλαηαη λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθόο ζπληειεζηήο
θαηά θαηεγνξία ππόρξεσλ αλαιόγσο ησλ παξεξρνκέλσλ ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηνο θαη κέρξηο επηά (7)
θαηεγνξηώλ, από ηηο νπνίεο:
- δύο (2) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα καηοικία ή εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθώλ ή
λνζειεπηηθώλ ηδξπκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ή ηδησηηθνύ δηθαίνπ, ζηα νπνία δελ πεξηιακβάλνληαη νη ηδησηηθέο
θιηληθέο
- θαη πένηε (5) γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο άλληρ σπήζεωρ.
Η δηαθνξά ηνπ ζπληειεζηή κεηαμύ ηεο πξώηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, αλεμαξηήησο αξηζκνύ
θαηεγνξηώλ θαηά ηα αλσηέξσ, δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέπαν ηος πενηαπλαζίος. (άξζξν 1 παξ.4 Ν.25/75,
αληηθ. από ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/95)
Σύκθσλα κε ηελ παξ 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2503/97 & ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3345/05 όπσο ηζρύεη,
αθίλεηα πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη , κε βάζε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ
θαη δελ ειεθηξνδνηνύληαη, ύζηεξα από βεβαίσζε ηεο Γ.Δ.Η., απαιιάζζνληαη από ηελ θαηαβνιή δεκνηηθώλ
ηειώλ θαζαξηόηεηαο γηα όζν ρξόλν παξακέλνπλ θιεηζηά. Η Υπεξεζία ζα ειέγρεη ηελ εγθπξόηεηα ησλ όζσλ
δειώλνληαη ππεύζπλα εθ κέξνπο ησλ ηδηνθηεηώλ, κε, επηηόπνπ, απηνςία.
Με ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/10 νξίδεηαη όηη ε νηθνλνκηθή επηηξνπή
εηζεγείηαη πξνο ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηελ επηβνιή ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ. Σπλεπώο γηα ηε ιήςε
απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ πεξί επηβνιήο ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ απαηηείηαη κεηά ηελ
1/1/2011 ε πξνεγνύκελε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξαθαινύκε λα εηζεγεζείηε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ Δληαίνπ Αληαπνδνηηθνύ
Τέινπο γηα ην έηνο 2015 , με μηδενική αύξηζη 0,0 %, όπσο παξαθάησ
Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην
αθνχ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 67 θαη 69 ηνπ Ν. 3852/2010, ηνπ Ν. 3463/2006,
Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία
(κεηνςεθνχλησλ ησλ θ.θ. Κνθνηίλε, Καιαληίδε,Αζβεζηά, Υξπζνπιάθε, Αληχπα, Γνπβή, Αλαγλψζηνπ, Αγαδάθν,
Σζαηζνχιε, Μαξγαξψλε θαη φθε θαη απερφλησλ ησλ θ.θ. Δπζηαζίνπ, Κνπξή Μηραήι, Παληαδφπνπιν θαη Πνχιν)
Καζνξίδεη ην Δληαίν Αληαπνδνηηθφ Σέινο γηα ην έηνο 2015, κε κεδεληθή αχμεζε 0,0%, φπσο
παξαθάησ:
1) ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΣΔΛΟΤ
α) Ζ ηηκή γηα θαηνηθίεο , θηιαλζξσπηθά θαη λνζειεπηηθά ηδξχκαηα Γεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, εθηφο
ηδησηηθψλ θιηληθψλ, ζα παξακείλεη γηα ην έηνο 2015 , ζε 1,42 € /η.μ. .
β) Γηα ηνπο ππφινηπνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (θαηαζηήκαηα , βηνκεραλίεο, βηνηερλίεο θ.ι.π.) ζε
€/η.μ.
Αναλσηικά :
α) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 6000 η.κ. & θαη άλσ ζε 2,20 €/η.μ.
β) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θάησ απφ 6000 η.κ. ζε
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1,39 €/η.μ.

3,65

γ) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πάλσ απφ 6000 η.κ. ζε

0,41 €/η.μ.

δ) Γηα ηηο βηνκεραλίεο , θηλεκαηνγξαθηθέο ελ γέλεη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ επνρηαθά , πξνζδηνξίδεη
ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο ζε 5 κήλεο.
ε) Γηα ηνπο κεηξεηέο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ , ε ρξέσζε λα γίλεηαη κε ηηκνιφγην νηθηαθήο ρξήζεσο.
ζη) Γηα ηηο απνζήθεο πνπ ελνηθηάδνληαη ζαλ επαγγεικαηηθνχ ρψξνη, ε ρξέσζε λα γίλεηαη ζηελ ΓΔΖ κε
ηηκνιφγην επαγγεικαηηθήο ρξήζεσο.
δ) Γηα ηηο απνζήθεο δηακεξηζκάησλ ε ρξέσζε λα γίλεηαη κε ηηκνιφγην νηθηαθήο ρξήζεσο.
Θεσξείηαη φηη νη παξαρσξνχκελνη θνηλφρξεζηνη ρψξνη ή νη θαηαιεθζέληεο απζαίξεηα
εμνκνηψλνληαη κε κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη βεβαηψλνληαη ηέιε θαζ/ηαο κε βεβαησηηθφ θαηάινγν ίδηα κε
ηνπο ζηεγαζκέλνπο.
2) ΑΠΑΛΛΑΓΔ- ΔΛΑΦΡΤΝΔΗ
ηα πιαίζηα άζθεζεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξα δχζθνιεο νηθνλνκηθήο
ζπγθπξίαο ην έηνο 2015, έθηνο απφ ην πάγσκα ησλ ηειψλ γηα ηξίηε ζπλερφκελε ρξνληά ζα ηζρχζνπλ νη
παξαθάησ απαιιαγέο θαη ειαθξχλζεηο :
Α) πιήξεο απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα ηνπο πολύηεκνοσς δημόηες μας.
Β) πιήξεο απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα δεκφηεο κε αναπηρία από 67% και
άνω (ΑΜΔΑ).
Γ) πιήξεο απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα δεκφηεο κε αλήιηθα ηέθλα, αλ θαη νη δχν γνλείο

είλαη

άλεξγνη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα άλσ ηνπ εμακήλνπ.
Γ) πιήξεο απαιιαγή απφ ηα δεκνηηθά ηέιε γηα δεκφηεο νη νπνίνη θαηνηθνχλ επί ησλ νδψλ φπνπ γίλνληαη νη
ιατθέο αγνξέο ηεο πφιεο, γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηέο ιεηηνπξγνχλ, σο ειάρηζηε απνδεκίσζε γηα ηελ
αλαζηάησζε πνπ πξνθαιείηαη ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο απνξξηκκάησλ, έιιεηςεο ρψξσλ ζηάζκεπζεο,
παξεκπφδηζεο ηεο δηέιεπζεο ησλ κφληκσλ θαηνίθσλ, κείσζεο ηεο εκπνξηθήο θίλεζεο ησλ επηθείκελσλ
θαηαζηεκάησλ θιπ.
Ζ πινπνίεζε ησλ παξαπάλσ απαιιαγψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη χζηεξα απφ αίηηζη ηοσ ενδιαθερόμενοσ ζηο
Γήμο. Καζψο ηα ηέιε θαηαβάιινληαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ , ε απαιιαγή ζα γίλεηαη κε
επηζηξνθή, κφλν εθφζνλ έρνπλ ππνβιεζεί ε αίηεζε θαη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθά κέρξη 31/12 ηνπο
έηνπο πνπ αθνξά ηελ απαιιαγή.
3) ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΑ ΔΟΓΑ
Μεηά ηον καθοριζμό ηων παραπάνω ηιμών και μεηά από πρόηαζη ηοσ ημήμαηος εζόδων ως προς ηα
ηεηραγωνικά μέηρα για ηο έηος 2015, ηα έζοδα ποσ σπολογίζονηαι όηι θα ειζπρατθούν ηο έηος 2015 από ηο
παρακάηω ηέλος ανέρτονηαι ζηο ποζό ηων :

6.601.500,00€

Καη αλαιχνληαη παξαθάησ:
ΚΑΣΟΗΚΗΔ:

3.200.000 η.κ. Υ 1,42

€ / η.κ. =

4.544.000,00 €

ΛΟΗΠΟΗ ΥΧΡΟΗ: 250.000 η.κ. Υ 3,65 € / η.κ. =

912.500,00 €

--------------------------ΤΝΟΛΑ ( Κ.Α. 0311 )

5.456.500,00 €
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4) ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΜΔΓΔΘΧΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 2015
Η. ΔΟΓΑ
Α. ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΦΧΣΗΜΟΤ
( ΔΝΗΑΗΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟ ΣΔΛΟ )

5.426.500,00

€

(ηεγαζκέλνη ρψξνη)
Β. ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ & ΦΧΣΗΜΟΤ

30.000,00 €

(Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη)
Γ. ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΔΣΖ

1.145.000,00 €

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΧΝ ΔΣΟΤ 2015
ΗΗ.

6.601.500,00 €

ΔΞΟΓΑ

Α. ΜΗΘΟΗ – ΔΠΗΓΟΜΑΣΑ- ΠΑΡΟΥΔ Δ ΔΗΓΟ

2.611.299,14 €

Β. ΤΠΟΥΡΔΧΣΗΚΔ ΔΗΦΟΡΔ ΤΠΔΡ Δ.Γ..Ν.Α.

1.353.897,00 €

( 6 % επί ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ έηνπο 2012)
Γ. ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΚΔΦΑΛΑΗΑΚΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
Πεξηιακβάλνληαη: ε πξνκήζεηα

331.400,01 €

δχν αλπςσηηθψλ κεραληζκψλ γηα απνθνκηδή ππφγεησλ

θάδσλ , πξνκήζεηα ππφγεησλ θάδσλ απνξξηκκάησλ , πξνκήζεηα press containers, πξνκήζεηα
εξγαιείσλ, κεραλνπξγηθνχ εμνπιηζκνχ, θάδσλ απνξξηκκάησλ,

εμνπιηζκνχ επφπηεπζεο

εμσηεξηθψλ ρψξσλ πεξηκεηξηθά ηνπ Γεκνηηθνχ ρψξνπ ζηάζκεπζεο, δαπάλεο θαηαζθεπήο
βηνινγηθνχ Καζαξηζκνχ, θαηαζθεπή –ζπληήξεζε ειεθηξνθσηηζκνχ ηεο πφιεο
Γ. ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ

1.040.416,00 €

Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο
Ζιεθηξνθσηηζκνχ & χδξεπζεο θαη αζθάιηζεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ
E. ΑΜΟΗΒΔ ΣΡΗΣΧΝ

80.000,00 €

Παξνρέο ηξίησλ – πεξηιακβάλνληαη επηζηξνθέο ζηηο εππαζείο θνηλσληθέο

νκάδεο γηα ηελ επηζηξνθή

ηειψλ ειεθηξνθσηηζκνχ (ΑΜΔΑ, πνιχηεθλνπο Γεκφηεο θιπ)
Σ. ΓΑΠΑΝΔ ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ- ΑΝΑΛΧΗΜΧΝ

779.407,85 €

Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πξνκήζεηαο
Πεηξειαίνπ θίλεζεο ,πιηθψλ θαζ/ηαο θιπ
Ε. ΛΟΗΠΑ ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ

57.080,00 €

Πεξηιακβάλνληαη δαπάλεο πξνκήζεηαο βελδίλεο & δηνδίσλ
Ζ. ΔΞΟΓΑ ΒΔΒΑΗΧΖ & ΔΗΠΡΑΞΖ

348.000,00 €

Πεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα ηεο ΓΔΖ
απφ ηελ είζπξαμε ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο
& Φσηηζκνχ
ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ

6.601.500,00 €

.

5

Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 256/2014 θαη είλαη αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν.
Μεηά ηε ζχληαμή ηνπ ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Υ.Γηαλλάθεο, Α.Υσκαηά, Γ. Υαηδεδάθεο, Κ Παπαδφπνπινο, Α.Μαξθνπιάθε

ΠΗΣΟ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ

Δ.Φπξξφπνπινο, Ζ.Παληαδφπνπινο, Υ.εξέηε, Υ.Καιαξξχηεο, Δ.Εαλληά,

ΖΛΗΟΤΠΟΛΖ 24.10.2014

Η.Αληδηλάο, Π.Βηδάιεο, Θ.Γηαλλφπνπινο, Α.Γεκεηξφπνπινο,Γ.Κνξκά-Γθνπηδηάλα
Κ.Καινχδεο, Μ.Μπαζνχξεο, Α.Κνχξηεο, Μ.Κνπξή, Α.Παλαγηψηαξεο,

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Η.Νηθεθφξνο, Η.Γξεγνξέαο, Γ. Γεσξγίνπ, Δ.Καπίξε,
Υ.Κνθνηίλεο, Γ.Καιαληίδεο, Γ.Αζβεζηάο, Φ.Υξπζνπιάθεο, Γ.Αληχπαο,
Α.Γνπβή, Η.Αλαγλψζηνπ, Γ. Αγαδάθνο, Α.Σζαηζνχιε, Π.Μαξγαξψλεο,

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γ. ΔΦΣΔΛΖ

Α.Δπζηαζίνπ, Μ.Κνπξήο, Γ.Παληαδφπνπινο, Η.Πνχινο, Α.Πίθνπια, Γ.φθεο
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