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ΘΔΜΑ :  Απνζηνιή ηεο 175/2017 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ 

 
αο  απνζηέιινπκε αληίγξαθν ηεο 175/2017 απφθαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ καο πκβνπιίνπ, κε ζέκα: 
 

Aλαπξνζαξκνγή Σειψλ Καζαξηφηεηαο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 
2018 

 
Μεηά ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ δεκνζίεπζεο θαη παξαθαινχκε γηα ηνλ έιεγρν 
λνκηκφηεηάο ηεο 
 

 Η ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ 

& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ   
ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

 
                              Δξαζκία Υίνπ 

πλεκκέλα: 
1. Απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
2. Απνδεηθηηθφ Γεκνζίεπζεο 
3. Απφθαζε 473/2017 ηεο ΟηθνλνκηθήοΔπηηξνπήο  

 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1. Σκήκα πιινγηθψλ Οξγάλσλ 
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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 
Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο ππ’ αξηζ. 21/ 06.11.2017 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο 

ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Βξηιεζζίσλ 
 

Αξηζκφο Απφθαζεο 175/2017 
 

 
Π ε ξ ί ι ε ς ε 

 
 
Aλαπξνζαξκνγή Σειψλ Καζαξηφηεηαο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 

2018 
 

ηα Βξηιήζζηα ζήκεξα 06 Ννεκβξίνπ2017, εκέξα Γεπηέξα  θαη ψξα 18:30, ην 
Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, νδφο Κηζζάβνπ 11, χζηεξα απφ 
ηελ κε αξηζκφ πξσηνθφιινπ 15508/02-11-2017έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010. 
 
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 33 κέιε 
ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ: 
 
Παξφληεο 

1. Υαληδάξα νθία    Γεκνηηθή χκβνπινο 
2. Μνπδάθεο Κσλζηαληίλνο                              Γεκνηηθφο χκβνπινο 
3. Πνιίηεο Κσλζηαληίλνο                                  Γεκνηηθφο χκβνπινο 
4. Λχηξαο Απφζηνινο,    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
5. Κπξίηζε Ισάλλα    Γεκνηηθή χκβνπινο 
6. Αξζέλε-Λάκπξνπ Παξαζθεπή (Βνχια)  Γεκνηηθή χκβνπινο 
7. Φπθίξεο Παλαγηψηεο                                    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
8. Ισαλλίδεο Κσλζηαληίλνο   Γεκνηηθφο χκβνπινο 
9. Σδηιηγθάθεο Νηθφιανο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
10. Γεκεηξίνπ Αλαζηάζηνο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
11. Πηζηκίζεο Ισάλλεο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
12. Σζνχηζηαο Ισάλλεο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
13. Ηιίαο Οξέζηεο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
14. Παπαζπειίνπ Κψζηαο   Γεκνηηθφο χκβνπινο 
15. Φαξάθιαο Κψζηαο    Γεκνηηθφο χκβνπινο 
16. αθηζιή Διέλε                                               Γεκνηηθή χκβνπινο  
17. Βήηηνο Βαζίιεηνο                                           Γεκνηηθφο χκβνπινο 

Απφληεο 

1. Υνλδξνκαηίδεο Γεψξγηνο              Γεκνηηθφο  χκβνπινο 
2. Μαπξαγάλεο Αιέμηνο    Γεκνηηθφο  χκβνπινο 
3. Μάξα Φσηεηλή     Γεκνηηθή χκβνπινο 
4. Πεξδηθάξεο Νηθφιανο – Διεπζέξηνο,  Γεκνηηθφο χκβνπινο 
5. Δγθνιθφπνπινο Αιθηβηάδεο   Γεκνηηθφο χκβνπινο  
6. Αλδξνπηζνπνχινπ Αζελά   Γεκνηηθή χκβνπινο 
7. Πνιίηε Μειίλα,      Γεκνηηθή χκβνπινο 



  
  ΑΔΑ: ΩΖΘΚΩ9Ρ-ΥΡ4 

2 
 

8. Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο   Γεκνηηθφο χκβνπινο  
9. Πνξθχξε Διεπζεξία    Γεκνηηθή χκβνπινο 
10. Παξαζθεπνπνχινπ Παλαγηψηα  Γεκνηηθή χκβνπινο 
11. ίκνπ Λακπξηλή    Γεκνηηθή χκβνπινο 
12. Μαΐιιε Ιζκήλε    Γεκνηηθή χκβνπινο 
13. Υξπζνπνχινπ Αηθαηεξίλε   Γεκνηηθή χκβνπινο 
14. Γεκεηξέιινο Δπάγγεινο   Γεκνηηθφο χκβνπινο 
15. Βεξξνηφπνπινο Μηράιεο   Γεκνηηθφο χκβνπινο 
16. Γθαλά Αζαλαζία                                             Γεκνηηθή χκβνπινο 
 

 
Πξνζειεχζεηο 

Ο θ. Μαπξαγάλεο Αιέμηνο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.   
Η θ. Μάξα Φσηεηλή πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Ο θ. Δγθνιθφπνπινο Αιθηβηάδεο πξνζήιζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο εθηφο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Ο θ. Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.   
Η θ. Πνξθχξε Διεπζεξία πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Η θ. Παξαζθεπνπνχινπ Παλαγηψηα πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ 
ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.  
Η θ. Υξπζνπνχινπ Αηθαηεξίλε πξνζήιζεπξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.   
Ο θ. Βεξξνηφπνπινο Μηράιεο πξνζήιζε πξηλ ηελ έλαξμε ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ 
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.   
 
Απνρσξήζεηο 

Ο θ. Σδηιηγθάθεο Νηθφιανο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 20νπ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Πηζηκίζεο Ισάλλεο απφρσξεζε κεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 20νπ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Σζνχηζηαο Ισάλλεο θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 27νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Ο θ. Παπαζπειίνπ Κψζηαο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 20νπ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Οθ. Φαξάθιαο Κψζηαο απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 20νπ ζέκαηνο ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
Η θα.αθηζιή Διέλε απνρψξεζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 27νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο. 
 
 
Ο Γήκαξρνο Ξελνθψλ Μαληαηνγηάλλεο πξνζθιήζεθε θαη παξέζηε ζηε ζπλεδξίαζε. 
 
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξέζεθε θαη ε θα Καλέιια Κινηζψλε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε απαξηία, ν πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 20ν ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, έζεζε ππφςε ηνπ δεκνηηθνχ 
ζπκβνπιίνπ ηα εμήο:  
 



  
  ΑΔΑ: ΩΖΘΚΩ9Ρ-ΥΡ4 

3 
 

     Με ηελ ππ’ αξηζκ.  473/2017 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαηαξηίζηεθε  

θαη πξνσζήζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ιήςε απφθαζεο ην  ζρέδην ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο ησλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ  γηα ην νηθ. Έηνο 

2018 ην νπνίν έρεη  σο εμήο: 

       χκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο δ ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/10 ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή είλαη αξκφδηα λα εηζεγείηαη πξνο 
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ.   αο 
ππνβάιινπκε πξνο έγθξηζε ην ζρέδην ηεο ζρεηηθήο εηζήγεζεο ην νπνίν αθνξά ηελ 
αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ  θαη απνηειείηαη 
απφ  ηέζζεξηο ελφηεηεο  σο εμήο: 
 

1ε Δλφηεηα: Θεζκηθφ πιαίζην 
 

1. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ ΒΓ 24-9/20-10-58 (ΦΔΚ 171/Α) θαη ηνπ 
άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1080/80 (ΦΔΚ 246/Α), ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ 
ηέινο. 
2. Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/1975 (ΦΔΚ 74/Α) φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ην Ν. 
429/1976 (ΦΔΚ 235/Α) θαη ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 1080/1980. 
3. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν. 2503/1997. 
4. Η ππ’ αξηζκ.   ΚΤΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΚ 2658/28.07.2017 ηεχρνο Β'): 
“Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018”. νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 
δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2018 “ 
5. Η ππ’ αξηζκ. 148/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 
αλαπξνζαξκνγήο  ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ην έηνο 2017. 
6. Η ππ’ αξηζκ. 152/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ θαζνξίδεη ην 
πιαίζην (θαηεγνξηψλ δηθαηνχρσλ, φξσλ, θξηηεξίσλ θαη ηεξνχκελεο δηαδηθαζίαο) 
πεξί κείσζεο ηειψλ ζε εππαζείο νκάδεο 
7. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010 κε ηελ νπνία ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ επηβνιή ηειψλ, 
δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ. 
8. Οη δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξ. 1 ηνπ Ν.25/75 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 429/1976, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ζην δεκνηηθφ 
ζπκβνχιην λα νξίζεη δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή θαηά θαηεγνξία ππφρξεσλ 
αλαιφγσο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη κέρξη επηά 
θαηεγνξηψλ: δχν γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ρξεζηκνπνηνχκελνπο γηα θαηνηθία ή 
εγθαηάζηαζε θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ (εθηφο ησλ ηδησηηθψλ 
θιηληθψλ) θαη πέληε γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο. Η δηαθνξά ηνπ 
ζπληειεζηή κεηαμχ ηεο πξψηεο θαη ηεο ηειεπηαίαο θαηεγνξίαο, αλεμαξηήησο 
αξηζκνχ θαηεγνξηψλ, δελ κπνξεί λα νξηζζεί πέξαλ ηνπ πεληαπιάζηνπ. 
9. Οη δηαηάμεηο ηνπ  άξζξνπ 10  ηεο παξ. 1 ηνπ Ν.1080/80,54 παξ. 5 ηνπ Ν. 
1416/84 θαη 25 παξ. 13 ηνπ Ν.1828/89 πνπ επηηξέπεη ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηή  
ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ. 
10. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 4368/2016 πεξί κείσζεο ηειψλ ζε εππαζείο 
νκάδεο φπνπ δηεπξχλεηαη  ην άξζξν 202 παξ.3 ηνπ λένπ Γεκνηηθνχ – Κνηλνηηθνχ 
Κψδηθα θαη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Γήκνπο λα αζθήζνπλ θνηλσληθή πνιηηηθή 
ππέξ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη λα ρνξεγνχλ κέζσ ησλ Γεκνηηθψλ ή  
Κνηλνηηθψλ ζπκβνπιίσλ ηνπο, κείσζε ή απαιιαγή απφ δεκνηηθνχο θφξνπο θαη 
ηέιε ζε εππαζείο νκάδεο, φπσο είλαη ηα άηνκα κε αλαπεξία, άπνξνη, πνιχηεθλνη, 
ηξίηεθλνη, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, θαη νη καθξνρξφληα άλεξγνη, φπσο ε ηδηφηεηα 
ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Με ηελ ίδηα 
απφθαζε κπνξεί λα ηίζεληαη εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα γηα ηε ρνξήγεζε ηεο σο άλσ 
κείσζεο ή απαιιαγήο. Η επίπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ιήςε ηεο απφθαζεο 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027762
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απνηππψλεηαη ππνρξεσηηθά θαη ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θαηάξηηζε ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο. ην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ 
αηφκσλ κε αλαπεξία, ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα, 
ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο 
(π.ρπξνλνηαθά, εμσηδξπκαηηθά, θίλεζεο θιπ)  ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα. 

11.       Οη ζρεηηθνί απνινγηζηηθνί πίλαθεο απεηθφληζεο  Δζφδσλ – Γαπαλψλ 
(ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΚ 2658/28.07.2017 ηεχρνο 
Β') πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ (κήλαο αλαθνξάο 
Ινχληνο) 
  α. νηθ. Έηνπο 2016 
  β. πξψην εμάκελν 2016 
  γ. πξψην εμάκελν 2017  

2ε Δλφηεηα: 

 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

Με ηελ αξηζ. 148/2016 απφθαζε ηνπ Γ.., θαζνξίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο γηα ην νηθ. 

έηνο 2017 σο εμήο: 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΣΙΜΗ 

αλαη.κ.  

1 
θαηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ θαη 
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  1,24 € 

2 ηδησηηθέο θιηληθέο, ηδησηηθά ζρνιεία, θξνληηζηήξηα  3,14 € 

3 επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο έσο 200 η.κ.  2,80 € 

4 επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο απφ 201 η.κ. έσο 999η.κ.  4,35 € 

5 παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ απνξξηκάησλ * 6,20 € 

6 
κε ζηεγαζκέλνη ρψξνη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ έσο 
6.000η.κ, 6,20 € 

7 
κε ζηεγαζκέλνη ρψξνη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ άλσ 
ησλ 6.000η.κ. θαζ΄΄σο θαη αζθεπείο ζηαζκνί απηνθηλήησλ  2,66 € 

 

* επηρεηξήζεηο πάζεο θύζεωο άλω ηωλ 1.000η.κ, Ιδηωηηθέο θιηληθέο, Ιαηξηθά εμεηαζηηθά 
θέληξα άλω ηωλ 100η.κ, πνιπθαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο όπωο ππεξαγνξέο ηξνθίκωλ  
Σνύπεξ Μάξθεη, Δηαρεηξηζηέο θαη Δηαλνκείο Ηιεθηξηθήο ελέξγεηαο, Ξελνδνρεία, 
Βελδηλάδηθα, κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεοθαη ηξάπεδεο. 
 

   ε εκπνξηθά θέληξα κε κεηξεηή κέζεο ηάζεο πνπ ζηεγάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ 
κία επηρεηξήζεηο ηα αθίλεηα πνπ κέλνπλ θιεηζηά θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα 
απαιιάζζνληαη κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηεο δηαρείξηζεο θηηξίνπ φηη δελ 
θαηαλαιψλεη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη. Η απαιιαγή ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηεο ΓΔΓΗΔ 
θαη δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Όζα αθίλεηα θαηά ηελ κίζζσζή ηνπο δελ δεισζνχλ 
έγθαηξα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηελ δηαρείξηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ , ζα 
επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ νιφθιεξν ην ηέινο πνπ ηνπο αλαινγεί καδί κε 
ην ζρεηηθφ πξφζηηκν αλαδξνκηθά απφ ηνλ ρξφλν απαιιαγή ηνπο. 
 
 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027762
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027762
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      Η απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  πξέπεη λα θαζνξίδεη ηνπο ζπληειεζηέο 
ηνπ ηέινπο ζε ηέηνην χςνο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε είζπξαμε εζφδσλ θαηά βάζε 
αλάινγσλ απφ 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). 

 

3ε Δλφηεηα: 

Απνινγηζηηθνί πίλαθεο απεηθφληζεο Δζφδσλ – Γαπαλψλ θαη πίλαθεο 

εθηίκεζεο ηνπο. 

 

1νο Πίλαθαο : 

Απνινγηζηηθά ζηνηρεία   Δζφδσλ ηεο   ππεξεζίαοΚαζαξηφηεηαο θαη 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ, νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016-2017 θαζψο θαη 

πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ 2018 

 

 

     ε εθαξκνγή ηεο ΚΤΑ νηθ.25595/26.07.2017 (ΦΔΚ 2658/28.07.2017 ηεχρνο Β'), 

ζηελ απφθαζε επηβνιήο ησλ ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά ζηνηρεία 

εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ: 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016 

 ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2016 θαη κέρξη ην κήλα 

θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2016 

 ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2017 γηα ηελ ίδηα, σο άλσ, πεξίνδν 

 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ επεμεξγάζηεθαλ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ, ηα 

παξαπάλσ ζηνηρεία δηαηππψλνληαη  ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο σο εμήο : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000027505_N0000027762
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χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ην ζχλνιν ησλ 
Δζφδσλ ηεο  ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ αλακέλεηαη λα αλέιζεη 
ζην πνζφ ησλ 4.776.239,22 €. 
 

2νο Πίλαθαο : 

Απνινγηζηηθά  ζηνηρεία Γαπαλψλ ηεο  ππεξεζίαοΚαζαξηφηεηαο θαη 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ νηθνλνκηθψλ εηψλ 2016-2017 θαζψο θαη 

πξνυπνινγηζκφο Δμφδσλ 2018 

Απφ  ηα ζηνηρεία πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα επίζεκα βηβιία ηνπ Γήκνπ, ε εηθφλα ησλ 

Γαπαλψλ αληαπνδνηηθνχ  ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ  έρεη σο αθνινχζσο : 

 

 

 

 

    ΔΙΠΡΑΥΘΔΝΣΑ 
ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ 
Π/Τ 

ΚΑΔ Πεξηγξαθή 
νηθ. Έηνο 

2016 
1/1 - 

30/6/2016 
1/1 - 

30/6/2017 
2017 2018 

0311 
Σέινο θαζαξηφηεηαο 
θαη θσηηζκνχ (άξζξν 

25 Ν 1828/89) 
3.109.170,41 1.272.257,44 1.596.329,55 3.200.000,00 3.407.202,94 

0313.01 
Σακείν Λατθψλ 

αγνξψλ 
0,00 0,00 100,00 100,00 500,00 

0313.02 
πιινγή νγθσδψλ 

αληηθεηκέλσλ 
360,00 200,00 330,00 330,00 300,00 

0313.03 

Λνηπά έζνδα ηεο 
ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο θαη 
ειεθ/ζκνχ 

0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 

2111 

Σαθηηθά έζνδα απφ 
ηέιε θαζαξηφηεηαο 

θαη 
ειεθηξνθσηηζκνχ 

6.283,68 3.004,38 13.152,51 70.000,00 39.724,40 

3211 
Σέιε Καζαξηφηεηαο 

θαη 
Ηιεθηξνθσηηζκνχ 

7.518,77 5.002,91 4.563,73 7.000,00 323.732,24 

51 

Υξεκαηηθφ ππνινηπν 
πξνεξρφκελν απφ 
ηαθηηθά εζνδα γηα 

ηελ θαιπςε 
εηδηθεπκέλσλ 

δαπαλσλ 

218.608,60 
(2015) 

218.608,60 
(2015)  

236.183,63 
(2016)  

236.183,63 
(2016)  

1.004.579,64 

  ΤΝΟΛΟ 3.341.941,46 1.499.073,33 1.850.659,42 3.513.613,63 4.776.239,22 
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    ΠΛΗΡΩΘΔΝΣΑ 
ΔΚΣΙΜΗΗ 

ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
Π/Τ 

ΚΑΔ Πεξηγξαθή 
νηθ. Έηνο 

2016 
1/1 - 

30/6/2016 
1/1 - 

30/6/2017 
2017 2018 

20.6 Γαπάλεο 2.817.942,19 1.038.992,57 1.333.899,32 2.283.039,48 3.744.803.40 

20.7 Δπελδχζεηο 0 0 0 0 538.437.56 

20.81 Γαπάλεο Π.Ο.Δ 221.595,28 139.592,90 158.474,64 171.611,07 119.784,79 

20.8511 

Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο 
θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ- 

Πξνβιέςεηο κε 
είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 

0 0 0 0 316.213,47 

00.6151 

Γεληθέο ππεξεζίεο – 
Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ 
θιπ) απφ ηελ είζπξαμε 

ηειψλ θαη θφξσλ 

66.220,36 28.354,07 32.698,47 54.383,44 57.000,00 

  ΤΝΟΛΟ 3.105.757,83 1.206.939,54 1.525.072,43 2.509.033,99 4.776.239,22 

 

     χκθσλα κε ηνλ αλσηέξσ πίλαθα γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018 ην ζχλνιν ησλ 
δαπαλψλ ηεο  ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ αλακέλεηαη λα αλέιζεη 
ζην πνζφ ησλ 4.776.239,22 € 
 

εκεηψλεηαη : 

    Όηη δελ πεξηιακβάλνληαη  ζηηο δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ  νηθ. έηνπο 2018, νη θάησζη Πξνγξακκαηηθέο πκβάζεηο: 

Κσδηθφο 
Δμφδνπ Πεξηγξαθή Πξνυπνινγηζζέληα 

20.6265.04 

Δξγαζία επηζθεπήο θαη 
ζπληήξεζεο θάδσλ 
απνξξηκκάησλ Γήκνπ 
Βξηιεζζίσλ (ΠΡ. ΤΜΒ.) 24.500,00 

20.7326.01 

εκεία αλαθχθισζεο ζηα 
ζρνιεία Α'Βάζκηαο 
εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Βξηιεζζίσλ 
 
(ΠΡ.ΤΜΒ ). 15.000,00 

  ΤΝΟΛΟ 39.500,00 

 

3ε Δλφηεηα: 

Αλαιπηηθφο Πξνυπνινγηζκφο Γαπαλψλ  ηεο Τπεξεζίαο  Καζαξηφηεηαο θαη 

Ηιεθηξνθσηηζκνχ  νηθ. έηνπο 2018 

 

Γηα ην νηθ. έηνο 2018 πξνβιέπεηαη λα πιεξσζνχλ  απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε : 

α) Γαπάλεο γηα ηελ κηζζνδνζία ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ  ανξίζηνπ ρξφλνπ θαη πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο 

νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 
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β) Γαπάλεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε  θαη  θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη εμνπιηζηηθψλ 

αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνχ. 

δ) Γαπάλεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ ηεο ππεξεζίαο  ηελ αληηκεηψπηζε  θαη  θάιπςε ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ θαη εμνπιηζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο  . 

ε) Δηζθνξέο. 

δ) Γαπάλεο δηθαησκάησλ ΓΔΓΗΔ  θαη ινηπψλ  παξφρσλ απφ ηελ είζπξαμε ηειψλ. 

 

Κσδηθφο 
Δμφδνπ Πεξηγξαθή 

Πξνυπνινγηζζ
έληα 

00.6151.01 
Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ θιπ) απφ ηελ 
είζπξαμε ηειψλ θαη θφξσλ 50.000,00 

00.6151.02 
Γηθαηψκαηα ηξίησλ (πξνκήζεηα ΣΠ&Γ) 
απφ ηελ είζπξαμε ηειψλ θαη θφξσλ 7.000,00 

20.6011 

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη 
βαζηθφο κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά 
ηαθηηθά επηδφκαηα) ΜΟΝΙΜΩΝ 1.105.434,48 

20.6012 

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο 
ακνηβέο 82.830,38 

20.6021 

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη 
βαζηθφο κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά 
ηαθηηθά επηδφκαηα) ΑΟΡΙΣΟΤ 141.286,06 

20.6022 

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο 
ακνηβέο 21.158,67 

20.6041 

Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη 
βαζηθφο κηζζφο, γεληθά θαη εηδηθά 
ηαθηηθά επηδφκαηα)ΟΡΙΜΔΝΟΤ 200.389,21 

20.6042 

Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο 
θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 
λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο 
ακνηβέο 38.181,52 

20.6051.01 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ 
ππέξ ζπληάμεσο ΙΚΑ 73.977,21 

20.6051.02 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ.ΣΤΓΚΤ 52.739,77 

20.6051.03 

Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο πξνζσπηθνχ κε 
ζχκβαζε Γεκνζίνπ Γηθαίνπ. ΣΑΓΚΤ-
ΣΔΑΓΤ 43.132,25 

20.6051.04 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο κφληκνπ 
πξνζσπηθνχ ππέξ ΔΦΚΑ 31.252,14 

20.6052.01 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ κε 
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ ΙΚΑ 45.995,16 



  
  ΑΔΑ: ΩΖΘΚΩ9Ρ-ΥΡ4 

9 
 

20.6054.01 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ 
πξνζσπηθνχ ΙΚΑ  59.974,55 

20.6056.02 
Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Γήκσλ 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΣΠΓΚΤ) 33.500,00 

20.6063 

Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο (γάια - 
έλδπζε εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ 
θιπ ) 50.000,00 

20.6142.02 
Δξγαζία θαηαπνιέκηζεο θνπλνππηψλ 
ζην Γήκν Βξηιεζζίσλ 2.500,00 

20.6142.05 
Δξγαζίεο απνρηνληζκνχ νδψλ ηνπ 
Γήκνπ. 5.000,00 

20.6151.01 
Γηθαηψκαηα ηξίησλ (ΓΔΗ θιπ) απφ ηελ 
είζπξαμε ηειψλ θαη θφξσλ 77.000,00 

20.6162.01 Λνηπά έμνδα ηξίησλ . 500,00 

20.6211 

Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γηα 
θσηηζκφ νδψλ, Πιαηεηψλ θαη 
θνηλφρξεζησλ ρψξσλ θαη παξαγσγηθήο 
δηαδηθαζίαο 310.000,00 

20.6232.01 

Μηζζψκαηα θηηξίσλ - Σερληθψλ έξγσλ 
αθηλήησλ. Μίζζσκα ππεξεζίαο 
θαζαξηφηεηαο. 15.000,00 

20.6236.01 Λνηπά κηζζψκαηα 1.000,00 

20.6236.02 Μίζζσζε εηδψλ θσηεηλνχ δηάθνζκνπ. 50.000,00 

20.6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ 18.000,00 

20.6263.01 
πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ(δηεζλήο δηαγσληζκφο) 174.914,40 

20.6263.02 

πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ Τπεξθαηαζθεπψλ ( δηεζλήο 
δηαγσληζκφο). 90.470,40 

20.6263.04 Πιχζηκν θαη ιίπαλζε νρεκάησλ. 500,00 

20.6263.05 Δπηζθεπή θαη ζπληήξεζε ειαζηηθψλ. 6.000,00 

20.6263.07 
πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ 5.000,00 

20.6263.08 
πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ 
κέζσλ ππεξθαηαζθεπψλ 5.000,00 

20.6264.01 

πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ 
κεραλεκάησλ (ζάξσζξα, Μ.Δ. θ.ι.π.)- 
(Γηεζλήο δηαγσληζκφο 61.231,20 

20.6265.03 Δπηζθεπή θάδσλ απνξξηκκάησλ 6.400,00 

20.6277.01 

Γαπάλεο ζπιινγήο  θαη κεηαθνξάο 
ζηεξεψλ απνβιήησλ  θαη 
αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ  κέζσ  
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ( άξζξν 61 Ν. 
3979.2011) 10.000,00 

20.6279.02 

Καζαξηζκφο καξκάξσλ θαη 
πιαθνζηξσκέλσλ επηθαλεηψλ  απφ 
ηζίριεο, θφιιεο θαη άιινπο ξχπνπο  3.500,00 

20.6322 
Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ 
απηνθηλήησλ 5.000,00 
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20.6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο Μεραλεκάησλ 500,00 

20.6414.01 

Τπεξεζία άκεζεο νδηθήο βνήζεηαο θαη 
κεηαθνξάο βαξέσλ νρεκάησλ ηνπ 
Γήκνπ Βξηιεζζίσλ ιφγσ βιάβεο 4.000,00 

20.6422 
Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε 
κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ 500,00 

20.6495.01 

Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο 
 
(ΓΙΟΓΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΟΓΟΤ , ΚΣΔΟ 
θ.ι.π) 30.000,00 

20.6495.02 Γαπάλεο ΚΣΔΟ 10.000,00 

20.6633.01 
Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ 
(Απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) 8.000,00 

20.6633.02 
Πξνκήζεηα εηδηθψλ θαζαξηζηηθψλ γηα 
πιχζηκν θάδσλ  3.000,00 

20.6635.01 
Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη 
θαζαξηφηεηαο 780,00 

20.6635.02 Πξνκήζεηα ζάθσλ απνξξηκκάησλ 12.000,00 

20.6641.01 
Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ 
γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 181.000,00 

20.6641.02 
Πξνκήζεηα θπζηθνχ αεξίνπ γηα θίλεζε 
δχν απνξξηκαηνθφξσλ. 25.000,00 

20.6662.01 

Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ γηα 
ζπληήξεζε & απνθαηάζηαζε θζνξψλ 
(ιακπηήξεο , θσηηζηηθά θιπ.) 24.800,00 

20.6662.02 
Πξνκήζεηα εξγαιείσλ(ηζάπεο, 
ηζνπγθξάλεο, ρηέλεο, γάληηα θ.ι.π.) 3.000,00 

20.6671.01 

Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη 
ειεθξνινγηθψλ θ.ιπ. αλαισζίκσλ 
νρεκάησλ.  5.000,00 

20.6671.02 Πξνκήζεηα ειαζηηθψλ. 24.800,00 

20.6673.01 
Αληαιιαθηηθά επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη 
ινηπνχ εμνπιηζκνχ 500,00 

20.6699.01 
Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 
πιηθψλ. 1.500,00 

20.6699.02 Πξνκήζεηα άιαηνο νδηθνχ δηθηχνπ 5.000,00 

20.6721.01 
Δηζθνξά ππέξ Φνξέσλ Γηαρείξηζεο 
ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦΟΓ-Α) 578.556,00 

20.7131.01 
Πξνκήζεηα πιπληεξίνπ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ 20.000,00 

20.7131.02 Πξνκήζεηα ζαξψζξσλ 20.000,00 

20.7131.04 Πξνκήζεηα ειαζηηρνθφξνπ θνξησηή 20.000,00 

20.7131.14 
Πξνκήζεηα ππεξθαηαζθεπήο 
ππξνζβεζηηθνχ νρήκαηνο  18.600,00 

20.7132.01 
Πξνκήζεηα ελφο θνξηεγνχ κε 
αλαηξνπή 40.426,50 

20.7132.04 Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθφξσλ  160.000,00 
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20.7132.06 Πξνκήζεηα  θνξηεγνχ κε αξπάγε 30.400,00 

20.7133.01 Έπηπια ζθεχε 1.000,00 

20.7135.01 
Πξνκήζεηα θσηηζηηθψλ ζσκάησλ 
δεκνηηθνχ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ. 15.600,00 

20.7135.05 
Πξνκήζεηα επηδαπέδησλ θάδσλ 
απνξξηκκάησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.  20.000,00 

20.7135.06 
Πξνκήζεηα θάδσλ αλαθχθισζεο 
εζσηεξηθψλ ρψξσλ 3.000,00 

20.7135.07 
Πξνκήζεηα θπζεηήξσλ ρεηξφο  
νδνθαζαξηζηψλ. 5.000,00 

20.7135.10 

Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θάδσλ 
αλαθχθισζεο νξγαληθψλ 
ππνιεηκκάησλ ζηα ζρνιεία ηεο 
Α΄βάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 
Βξηιεζζίσλ, ζε δηακνξθνχκελνπο 
θαηάιιεια θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο.    15.000,00 

20.7135.11 Πξνκήζεηα θάδσλ θνκπνζηνπνίεζεο 15.000,00 

20.7135.12 

Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ αλαβάζκηζεο 
ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ ηνπ 
δεκνζίνπ ρψξνπ θαη  δηαρείξηζε απηνχ 139.411,06 

20.7413.01 
Μειέηε βειηηζηνπνίεζεο απνθνκκηδήο 
απνξξηκκάησλ 15.000,00 

20.8111 Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνχ 11.165,23 

20.8112 Ακνηβέο αηξεηψλ αξρφλησλ θαη ηξίησλ 6.048,61 

20.8113 
Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Παξνρέο 
ηξίησλ 61.026,41 

20.8115 Γηάθνξα έμνδα 27.295,00 

20.8116 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ 14.249,54 

20.8511 
Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ 
ππνινίπσλ 316.213,47 

  ΤΝΟΛΟ 4.776.239,22 

 

 

 

πλνιηθά νη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο πνπ ζα ζπκπεξηιεθζνχλ 

ζηα  αληαπνδνηηθά ηέιε  θαηά ην νηθνλ. έηνο  2018 πξνβιέπεηαη λα αλέιζνπλ 

ζην  χςνο ησλ 4.776.239,22 € 

4ε Δλφηεηα:  

Πξφηαζε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ ηέινπο Καζαξηφηεηαο θαη  

Ηιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2018  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην ζπλνιηθφ εθηηκψκελν εκβαδφλ ησλ αθηλήησλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζην ηέινο θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ, (αθαηξνπκέλνπ ησλ δηαθνπψλ 
ειεθηξνδφηεζεο θαη ησλ απαιιαγψλ ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ) είλαη 
ζχκθσλα κε ην ειεθηξνληθφ αξρείν ηεο ΓΔΓΗΔ, κε εκεξνκελία 15/9/2017, ην ζχλνιν 
ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ αλέξρεηαη ζε:  
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1.999.554η.κ. γηα ηηο νηθίεο  θαη  374.189η.κ. γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο. 

α/α Καηεγνξία η.κ. 
 

  Πξνυπνινγηζζέληα 

    
Σεηξαγσληθά 
Μέηξα 

Σηκή Πνζφ ζε επξψ 

1 Οηθηψλ  ( Κ.Α 0311) 1.999.554 1,18 2.359.473,74 

2 
Υψξνη άιιεο ρξήζεο ( 
Κ.Α 0311) 

374.189 2,8 1.047.729,20 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΓΟΗ η.κ.:     3.407.202,94 € 

 

Η νηθνλνκηθή ππεξεζία ιακβάλνληαο ππ΄φςε ηα αλσηέξσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε 
γλψκνλα πάληνηε φηη ηα ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά θαη δεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιεπφκελα 
έζνδα ζα θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 
αιιά θαη ηηο λέεο απαιιαγέο – κεηψζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ γηα ηηο εππαζείο 
θνηλσληθέο νκάδεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4368/2016, πξνηείλεη νη ζπληειεζηέο 
θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ λα νξηζζνχλ, γηα ην έηνο 2018, σο θάησζη : 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΣΙΜΗ 

αλαη.κ.  

1 

Καηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ θαη 
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθά γηα θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο 
ησλ θαηνηθηψλ, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 50% ηεο 
θαηεγνξίαο θαη γηα ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην, ν ζπληειεζηήο 
νξίδεηαη ζην 30%. 1,18 € 

2 
Ιδησηηθέο θιηληθέο, ηδησηηθά ζρνιεία, θξνληηζηήξηα 
εξγαζηήξηα αγγεηνπιαζηηθήο 3,14 € 

3 Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο έσο 200 η.κ.  2,80 € 

4 Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο απφ 201 η.κ. έσο 999η.κ.  4,35 € 

5 

Παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ ζηελ θαηεγνξία 
απηή ππάγνληαη : επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο άλσ ησλ 
1.000η.κ.,Ιδησηηθέο Κιηληθέο, Ιαηξηθά εμεηαζηηθά θέληξα άλσ 
ησλ 100 η.κ,  πνιπθαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο φπσο 
ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ (νχπεξ Μάξθεη),  Γηαρεηξηζηέο 
Γηαλνκείο Ηιεθηξηθ. Δλέξγεηαο, Ξελνδνρεία, Βελδηλάδηθα 
κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο  θαη Σξάπεδεο   5,90 € 

6 

Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ έσο 

6.000η.κ. 5.90€/η.κ. θαη άλσ ησλ 6.000η.κ. θαζψο θαη γηα 

αζθεπείο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ 2,66€/η.κ. 

 5,90 € 

7 

Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη ησλ 2,3,4,5  παξαπάλσ θαηεγνξηψλ  

ν ζπληειεζηήο ζα είλαη ζην ήκηζπ  ηνπ  θαζνξηζζέληνο 

ηέινπο. 

 
  

ε εκπνξηθά θέληξα κε κεηξεηή κέζεο ηάζεο πνπ ζηεγάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 
επηρεηξήζεηο ηα αθίλεηα πνπ κέλνπλ θιεηζηά θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα 
απαιιάζζνληαη κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηεο δηαρείξηζεο θηηξίνπ φηη δελ 
θαηαλαιψλεη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη δελ 
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ρξεζηκνπνηείηαη. Η απαιιαγή ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηεο ΓΔΓΗΔ 
θαη δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Όζα αθίλεηα θαηά ηελ κίζζσζή ηνπο δελ δεισζνχλ 
έγθαηξα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηελ δηαρείξηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ , ζα 
επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ νιφθιεξν ην ηέινο πνπ ηνπο αλαινγεί καδί κε 
ην ζρεηηθφ πξφζηηκν αλαδξνκηθά απφ ηνλ ρξφλν απαιιαγή ηνπο.   
Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο πεξηνρέο ζηηο 
νπνίεο παξέρνληαη νη Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 
 
 
ΜΔΙΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΣΔΛΩΝ ΔΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 152/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίζηεθαλ νη 
θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, νη φξνη, ηα  θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πεξί κείσζεο ηειψλ ζε 
εππαζείο νκάδεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ πξνηείλεηαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα 
θαζνξηζζεί ην πιαίζην (θαηεγνξηψλ δηθαηνχρσλ, φξσλ, θξηηεξίσλ θαη  ηεξνχκελεο 
δηαδηθαζίαο) πεξί κείσζεο δεκνηηθψλ ηειψλ ζε εππαζείο νκάδεο γηα ην νηθ. έηνο 2018 
ζχκθσλα κε ηηο θαησηέξσ ελφηεηεο: 
 
1ε Δλφηεηα: Καηεγνξίεο δηθαηνχρσλ – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλά 
θαηεγνξία 
 
1.1.  Άπνξνη 
Η πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο γίλεηαη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ σθεινχκελνπ θαη έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
1.2. Πνιχηεθλνη 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 
αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο 
πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). χκθσλα κε ην εδάθην 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3454 (ΦΔΚ 75Α΄/ 7.4.2006), νη πεξηιακβαλφκελνη ζηηο 
θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ραξαθηεξίδνληαη πνιχηεθλνη ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

1.2.1. Πνιχηεθλνη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη νη γνλείο νη έρνληεο ηε 
γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή 
πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην 
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο 
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε 
πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

1.2.2. Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ 
ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή απηψλ, ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, 
εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέληα ή 
λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεκέλα ή εθηφο γάκνπ γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη 
άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή 
ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη 
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο 
ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά 
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ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά 
ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 

1.2.3. Αλ ν έλαο απφ ηνπο γνλείο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή 
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, 
απηφο ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζε κία απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ. 

1.2.4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα 
απνηεινχλ ηδίαλ νηθνγέλεηα θαη, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, απνιακβάλνπλ φια ηα 
επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ πνιπηέθλσλ, ππφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

1.2.5. Πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη επίζεο κε βάζε ην Ν. 860/5-1-1979: 
α) Η κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ 
νπνηνδήπνηε ιφγν. 
β) Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία 
απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία 
ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη. 
γ) Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή 
εθφζνλ απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ 
ίδηα νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ 
θαη ηέθλσλ Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
 
 
Δπηζεκάλζεηο: 
Α. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο 
ηνπο 
ii) ηα άξξελα αλήιηθα 
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη 
επαγγεικάησλ 
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο 
ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 
 
1.3. Άηνκα κε Αλαπεξίεο 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία, θαζψο 
θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο Γηα ηα ΑκεΑ απαηηείηαη γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο ή 
Γεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη γηα ηνλ θέξνληα, 
πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ 67%. 
 
1.4.Σξίηεθλνηγνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ (3) ηέθλσλ 
απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο 
αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο 
ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 
εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 
εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
ηξίηεθλνπαπαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). 
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1.5.Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ γνληφ κε 
πξνζηαηεπφκελν/α κέινο/ε (ρσξίο γάκν ή ζε θαηάζηαζε ρεξείαο) θαη έρνπλ ηε γνληθή 
κέξηκλα θαη επηκέιεηα ελφο (1) ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη  ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
 
1.6.Μαθξνρξφληα άλεξγνη νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 12 
ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο.   
 
2ε Δλφηεηα: Όξνη – Κξηηήξηα έληαμεο – Γηθαηνινγεηηθά  
 

Η ππεξεζία έρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηηο κεηψζεηο ησλ 
απνδνρψλ ησλ πνιηηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ  πξνηείλεη 
ηα εμήο: 

 
Α) Σελ απαιιαγή ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ: 
 

1. ε άηνκα κε αλαπεξίεο κε πνζνζηφ απφ  67% θαη άλσ θαη κε 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 30.000€ 

2. ε άηνκα κε αλαπεξίεο  κε πνζνζηφ απφ  81%  θαη άλσ κε 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, έσο 40.000€ 

3. ε  νηθνλνκηθά αδχλακνπο φπσο νξίδεηαη ζηε κε (Αξηζ.Α3 (γ) 
ΓΠ/νηθ.25132, ΦΔΚ 908/4-4-2016)     

4. ε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη  ζε ηξίηεθλεοκνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
(εθφζνλ εμνκνηψλνληαη κε ηνπο πνιχηεθλνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 
παξ.2 ηνπ Ν.3454/06), κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
πξνζαπμαλφκελν θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε 

5. ε ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν 
θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα 
ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε. 

6. ε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν 
θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα 
ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε. 

7. Άπνξνη θαη   καθξνρξφληα άλεξγνη ρσξίο εηήζην  δεισζέλ  εηζφδεκα. 
Η κείσζε αθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε  αλεξγείαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ 
φπσο δειψλνληαη ζηελ θνξνινγηθή δήισζε θαη φρη ζηα 
θηινμελνχκελα ηέθλα. 

 
Β) Σελ κείσζε ζε πνζνζηφ θαηά 50% ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ: 

 
1. ε άηνκα κε αλαπεξίεο κε πνζνζηφ απφ  67% θαη άλσ θαη κε  νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα έσο 40.000€ 
2. ε άηνκα κε αλαπεξίεο  κε πνζνζηφ απφ  81%  θαη άλσ κε νηθνγελεηαθφ 

εηζφδεκα, έσο 50.000€ 
3. ε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 40.000€, εθφζνλ 

ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν θαηά 2.000,00€  
γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο είλαη 
πξνζηαηεπφκελα κέιε. 
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Οη δεκφηεο πνπ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, ηεο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο κείσζεο κέρξη 50% ή πιήξνπο 
απαιιαγήο επί ησλ εθάζηνηε επηβαιιφκελσλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ πξέπεη 
επίζεο: 

 Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο (πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 
ηα εθθαζαξηζηηθά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ). 

 Να πξνζθνκίζνπλ εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 
θαη αληίγξαθν ηνπ Δ1 θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ Δ9. Δάλ δελ ππνβάιιεηαη 
θνξνινγηθή δήισζε, ηφηε ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζεσξεκέλε απφ ηελ αξκφδηα 
Γ.Ο.Τ., φηη δελ ππεβιήζε θνξνινγηθή δήισζε ζε θακία Γ.Ο.Τ. 

 ηελ πεξίπησζε κείσζεο πνπ αθνξά ζε πξνζηαηεπφκελν κέινο, γίλεηαη 
ζπζρεηηζκφο κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, 
κέζσ ηνπ Δ1. 

 Να ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο 
Σαπηφηεηαο ε Γηαβαηεξίνπ. 

 Να πξνζθνκίζνπλ ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ΓΔΗ ή 
ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ) πξφζθαην θαη  ινγαξηαζκφ Ύδξεπζεο . 

 Να πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ζπνπδψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην/ηα πξνζηαηεπφκελα 
ηέθλα είλαη ελήιηθα θαη ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλν ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή 
ηεο αιινδαπήο (γηα ηα πξνβιεπφκελα έηε ζπνπδψλ) ή βεβαίσζε πνπ λα 
απνδεηθλχεη φηη ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία. 

 Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ή δηθαζηηθφ 
έγγξαθν,  απνδεηθηηθφ κνλνγνλετθφηεηαο 

 Να πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔ∆ θαη βεβαίσζε ηνπ 
ΟΑΔ∆ πνπ λα αλαγξάθεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 12 κήλεο ζπλερνχο αλεξγίαο. 

 Να πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). 

 Να ππνβάινπλ φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ απαηηεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ. 

 
3ε Δλφηεηα: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 
  
 Σν Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Βξηιεζζίσλ, νξίδεηαη σο ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
παξαθάησ δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.  

 Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε θαη 2ε ελφηεηα ηνπ 
παξφληνο πιαηζίνπ ππνβάιινληαη καδί κε ζρεηηθή αίηεζε θάζε έηνο ζην Σκήκα 
Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα μεθηλήζεη ζηηο 1/12/2017, ψζηε λα παξέρεηαη ε 
δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία γηα ελεκέξσζε ηεο ΓΔΓΗΔ πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ 
έηνπο.  

 Πξηλ ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνεγείηαη αλαθνίλσζε απφ ην 
ηκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλψζεσλ πνπ ππάξρεη ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ νδφ Γ. Βεξλάξδνπ 
23.  

 Γεθηά γίλνληαη θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα πξψηε θνξά θαζ’ φιε ηελ 
δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ έσο ηελ 
αιιαγή ησλ η.κ. ζηε ΓΔΓΗΔ ζα κεζνιαβεί πάληα έλα εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, 
γηα ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ καο 
γηα θαηαβνιή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ή ζπκςεθηζκνχ θιπ.  
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 Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην Σκήκα Δζφδσλ & 
Πεξηνπζίαο ζπληάζζεη πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.  

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

Γήκνπ Βξηιεζζίσλ αζθεί φπνηε απηφ θξίλεη ζθφπηκν ζπλδπαζηηθνχο ειέγρνπο θαη 
δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΓΗΔ θαη άιιεο εκπιεθφκελεο 
ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. ηελ πεξίπησζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ ή 
πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή παξαπιεξνθφξεζεο ησλ ππεξεζηψλ καο εθηφο απφ 
ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε πνηληθψλ θπξψζεσλ ην ηκήκα 
εηζεγείηαη ζην Γ. θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ησλ δηθαηνχρσλ- σθεινπκέλσλ 
ην νπνίν κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην εηθνζαπιάζην ρξέσζεο ηεο αμίαο ησλ 
δεκνηηθψλ ηειψλ.  
 

4ε Δλφηεηα: Ιζρχο - Σξνπνπνίεζε πιαηζίνπ 
 

Η απαιιαγή-κείσζε ησλ ηειψλ κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην ηζρχεη 
χζηεξα απφ πξνζθφκηζε θαη έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ 
βέβαηα πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζηε ΓΔΗ. 
Σν παξφλ πιαίζην κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε λεφηεξε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο (Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο). 
 

 
Η απφθαζε ζα ηζρχεη απφ ηηο 1/1/2018 κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο ή ιήςε λέαο 
ζρεηηθήο απφθαζεο 
Απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θάζε πξνεγνχκελε παχεη λα ηζρχεη. 
 
Σν Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ: 
 
1. ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
2. ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 
3. ηελ απφθαζε 473/2017 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία θαηαξηίζηεθε 

θαη πξνσζήζεθε γηα ζρεηηθή απφθαζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην ζρέδην 
αλαπξνζαξκνγήο ηειψλ Καζαξηφηεηαο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην έηνο 2018 
 
 

Απνθαζίδεη 
 Καηά Πιεηνςεθία 
 

Μεηνςεθνχλησλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.θ.Ισαλλίδε Κσλζηαληίλνπ, 
Γεκεηξίνπ Αλαζηαζίνπ, Πηζηκίζε Ισάλλε θαη Υξπζνπνχινπ Αηθαηεξίλεο 

θαζψο θαη ησλ θ.θ.Σζνχηζηα Ισάλλε, Ηιία Οξέζηε θαη Βήηηνπ Βαζηιείνπ νη 
νπνίνη δήισζαλ «παξψλ» 

 
 

Δγθξίλεη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηειψλ Καζαξηφηεηαο & Ηιεθηξνθσηηζκνχ γηα ην 
έηνο 2018, σο εμήο: 
 
Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν εκβαδφλ ησλ αθηλήησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην ηέινο 
θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ, (αθαηξνπκέλνπ ησλ δηαθνπψλ ειεθηξνδφηεζεο θαη ησλ 
απαιιαγψλ ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ) είλαη ζχκθσλα κε ην ειεθηξνληθφ 
αξρείν ηεο ΓΔΓΗΔ, κε εκεξνκελία 15/9/2017, ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
αλέξρεηαη ζε:  
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1.999.554η.κ. γηα ηηο νηθίεο  θαη  374.189η.κ. γηα ηνπο ινηπνχο ρψξνπο. 
 

α/α Καηεγνξία η.κ. 
 

  Πξνυπνινγηζζέληα 

    
Σεηξαγσληθά 
Μέηξα 

Σηκή Πνζφ ζε επξψ 

1 Οηθηψλ  ( Κ.Α 0311) 1.999.554 1,18 2.359.473,74 

2 
Υψξνη άιιεο ρξήζεο ( 
Κ.Α 0311) 

374.189 2,8 1.047.729,20 

ΤΝΟΛΟ ΑΠΟΓΟΗ η.κ.:     3.407.202,94 € 

 
  Λακβάλνληαο ππ΄φςε ηα αλσηέξσ νηθνλνκηθά ζηνηρεία, κε γλψκνλα πάληνηε φηη ηα 
ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά θαη δεδνκέλνπ φηη ηα πξνβιεπφκελα έζνδα ζα θαιχπηνπλ ηηο 
πξνυπνινγηζζείζεο δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο αιιά θαη ηηο λέεο 
απαιιαγέο – κεηψζεηο ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ γηα ηηο εππαζείο θνηλσληθέο νκάδεο, 
ζχκθσλα κε ην Ν.4368/2016, εγθξίλεη νη ζπληειεζηέο θαζαξηφηεηαο & θσηηζκνχ λα 
νξηζζνχλ, γηα ην έηνο 2018, σο θάησζη : 
 

Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ 
ΣΙΜΗ 
αλαη.κ.  

1 

Καηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ θαη 
λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ. Δηδηθά γηα θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο 
ησλ θαηνηθηψλ, ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 50% ηεο 
θαηεγνξίαο θαη γηα ην θνηλσληθφ ηηκνιφγην, ν ζπληειεζηήο 
νξίδεηαη ζην 30%. 1,18 € 

2 
Ιδησηηθέο θιηληθέο, ηδησηηθά ζρνιεία, θξνληηζηήξηα 
εξγαζηήξηα αγγεηνπιαζηηθήο 3,14 € 

3 Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο έσο 200 η.κ.  2,80 € 

4 Δπηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο απφ 201 η.κ. έσο 999η.κ.  4,35 € 

5 

Παξαγσγή κεγάινπ φγθνπ απνξξηκκάησλ ζηελ θαηεγνξία 
απηή ππάγνληαη : επηρεηξήζεηο πάζεο θχζεσο άλσ ησλ 
1.000η.κ.,Ιδησηηθέο Κιηληθέο, Ιαηξηθά εμεηαζηηθά θέληξα άλσ 
ησλ 100 η.κ,  πνιπθαηαζηήκαηα, επηρεηξήζεηο φπσο 
ππεξαγνξέο ηξνθίκσλ (νχπεξ Μάξθεη),  Γηαρεηξηζηέο 
Γηαλνκείο Ηιεθηξηθ. Δλέξγεηαο, Ξελνδνρεία, Βελδηλάδηθα 
κεγάιεο εθζέζεηο, βηνηερλίεο  θαη Σξάπεδεο   5,90 € 

6 

Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη πάζεο θχζεσο επηρεηξήζεσλ έσο 
6.000η.κ. 5,90€/η.κ. θαη άλσ ησλ 6.000η.κ. θαζψο θαη γηα 
αζθεπείο ζηαζκνχο απηνθηλήησλ 2,66€/η.κ. 
 5,90 € 

7 

Με ζηεγαζκέλνη ρψξνη ησλ 2,3,4,5  παξαπάλσ θαηεγνξηψλ  
ν ζπληειεζηήο ζα είλαη ζην ήκηζπ  ηνπ  θαζνξηζζέληνο 
ηέινπο. 
 

  
ε εκπνξηθά θέληξα κε κεηξεηή κέζεο ηάζεο πνπ ζηεγάδνληαη πεξηζζφηεξεο απφ κία 
επηρεηξήζεηο ηα αθίλεηα πνπ κέλνπλ θιεηζηά θαη δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζα 
απαιιάζζνληαη κεηά απφ ππεχζπλε δήισζε ηεο δηαρείξηζεο θηηξίνπ φηη δελ 
θαηαλαιψλεη ειεθηξηθφ ξεχκα θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε φηη δελ 
ρξεζηκνπνηείηαη. Η απαιιαγή ζα ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία ελεκέξσζεο ηεο ΓΔΓΗΔ 
θαη δελ ζα έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ. Όζα αθίλεηα θαηά ηελ κίζζσζή ηνπο δελ δεισζνχλ 
έγθαηξα απφ ηνπο ηδηνθηήηεο θαη ηελ δηαρείξηζε ζηελ ππεξεζία ηνπ Γήκνπ , ζα 
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επηβάιιεηαη ζε βάξνο ησλ ππφρξεσλ νιφθιεξν ην ηέινο πνπ ηνπο αλαινγεί καδί κε 
ην ζρεηηθφ πξφζηηκν αλαδξνκηθά απφ ηνλ ρξφλν απαιιαγή ηνπο.   
Οη παξαπάλσ ζπληειεζηέο ηζρχνπλ θαη γηα ηηο εθηφο ζρεδίνπ πφιεσο πεξηνρέο ζηηο 
νπνίεο παξέρνληαη νη Τπεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 
 
ΜΔΙΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ ΣΔΛΩΝ ΔΤΠΑΘΩΝ ΟΜΑΓΩΝ 
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 152/2016 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαζνξίζηεθαλ νη 
θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, νη φξνη, ηα  θξηηήξηα θαη νη δηαδηθαζίεο πεξί κείσζεο ηειψλ ζε 
εππαζείο νκάδεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2017. 
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αλσηέξσ θαζνξίδεηαη ην πιαίζην (θαηεγνξηψλ δηθαηνχρσλ, 
φξσλ, θξηηεξίσλ θαη  ηεξνχκελεο δηαδηθαζίαο) πεξί κείσζεο δεκνηηθψλ ηειψλ ζε 
εππαζείο νκάδεο γηα ην νηθ. έηνο 2018 ζχκθσλα κε ηηο θαησηέξσ ελφηεηεο: 
 
1ε Δλφηεηα: Καηεγνξίεο δηθαηνχρσλ – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά αλά 
θαηεγνξία 
 
1.1.  Άπνξνη 
Η πηζηνπνίεζε νηθνλνκηθήο αδπλακίαο γίλεηαη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ 
Γήκνπ, κεηά απφ αίηεζε ηνπ σθεινχκελνπ θαη έιεγρν ησλ απαξαίηεησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
1.2. Πνιχηεθλνη 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ απαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο 
αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο Αλψηαηεο 
πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). χκθσλα κε ην εδάθην 1 ηνπ 
άξζξνπ 6 ηνπ λφκνπ 3454 (ΦΔΚ 75Α΄/ 7.4.2006), νη πεξηιακβαλφκελνη ζηηο 
θαηεγνξίεο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ ίδηνπ λφκνπ ραξαθηεξίδνληαη πνιχηεθλνη ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
1.2.1. Πνιχηεθλνη ππφ ηελ έλλνηα ηνπ παξφληνο λφκνπ είλαη νη γνλείο νη έρνληεο ηε 
γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηεζζάξσλ ηνπιάρηζηνλ ηέθλσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή 
πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην 
(23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο 
παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά 
ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο 
ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο 
ηνπο. ηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη απηά κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε 
πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 
νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
1.2.2. Ο γνλέαο ρσξίο ζχδπγν, ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ 
ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο ζε δηαηξνθή απηψλ, ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, 
εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέληα ή 
λνκίκσο αλαγλσξηζζέληα ή πηνζεηεκέλα ή εθηφο γάκνπ γελλεζέληα, ηα νπνία είλαη 
άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή 
ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη 
ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο 
ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηα ηέθλα απηά 
ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά 
ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ, ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο. 
1.2.3. Αλ ν έλαο απφ ηνπο γνλείο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή 
αλάπεξνο πνιέκνπ ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, 
απηφο ζεσξείηαη πνιχηεθλνο, εθφζνλ έρεη ηξία ηέθλα εθ ησλ ππαγνκέλσλ ζε κία απφ 
ηηο πεξηπηψζεηο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ. 
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1.2.4. ε πεξίπησζε ζαλάηνπ θαη ησλ δχν γνλέσλ, ηα απνξθαληζζέληα ηέθλα 
απνηεινχλ ηδίαλ νηθνγέλεηα θαη, αλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν, απνιακβάλνπλ φια ηα 
επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ ησλ πνιπηέθλσλ, ππφ ηνπο 
πεξηνξηζκνχο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
1.2.5. Πνιχηεθλνη ζεσξνχληαη επίζεο κε βάζε ην Ν. 860/5-1-1979: 
α) Η κεηέξα ρήξα κε ηξία (3) ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ 
νπνηνδήπνηε ιφγν. 
β) Ο παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία 
απφ νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία 
ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη. 
γ) Ο ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή 
εθφζνλ απηή θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Σα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ 
ίδηα νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Πνιπηέθλσλ 
θαη ηέθλσλ Πνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
 
 
Δπηζεκάλζεηο: 
Α. ε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο 
ηνπο 
ii) ηα άξξελα αλήιηθα 
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη 
επαγγεικάησλ 
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο 
ειηθίαο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 
 
1.3. Άηνκα κε Αλαπεξίεο 
Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ απαηηείηαη Απφθαζε Τγεηνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Ι.Κ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία, θαζψο 
θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο Γηα ηα ΑκεΑ απαηηείηαη γλσκάηεπζε πξσηνβάζκηαο ή 
Γεπηεξνβάζκηαο πγεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη γηα ηνλ θέξνληα, 
πνζνζηφ αλαπεξίαο άλσ 67%. 
 
1.4.Σξίηεθλνηγνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ (3) ηέθλσλ 
απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο γάκνπο ή λνκηκνπνηεζέλησλ ή λνκίκσο 
αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 
ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο 
ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 
εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 
εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ 
ηξίηεθλνπαπαηηείηαη πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή αληίζηνηρν 
πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα απφ πηζηνπνηεηηθφ ηεο 
Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). 
 
1.5.Μνλνγνλετθή νηθνγέλεηα, ε νπνία απνηειείηαη απφ έλαλ γνληφ κε 
πξνζηαηεπφκελν/α κέινο/ε (ρσξίο γάκν ή ζε θαηάζηαζε ρεξείαο) θαη έρνπλ ηε γνληθή 
κέξηκλα θαη επηκέιεηα ελφο (1) ή πεξηζζφηεξσλ ηέθλσλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ 
έρνπλ ζπκπιεξψζεη  ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο 
αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 
ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
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1.6.Μαθξνρξφληα άλεξγνη νη νπνίνη απνδεδεηγκέλα έρνπλ ζπκπιεξψζεη 12 
ζπλερείο κήλεο αλεξγίαο.   
 
2ε Δλφηεηα: Όξνη – Κξηηήξηα έληαμεο – Γηθαηνινγεηηθά  
 
Έρνληαο ππφςε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε αιιά θαη ηηο κεηψζεηο ησλ απνδνρψλ ησλ 
πνιηηψλ θαη εηδηθφηεξα ησλ εππαζψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ  απνθαζίδεη ηα εμήο: 
 
Α) Σελ απαιιαγή ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ: 
 

8. ε άηνκα κε αλαπεξίεο κε πνζνζηφ απφ  67% θαη άλσ θαη κε 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα έσο 30.000€ 

9. ε άηνκα κε αλαπεξίεο  κε πνζνζηφ απφ  81%  θαη άλσ κε 
νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα, έσο 40.000€ 

10. ε  νηθνλνκηθά αδχλακνπο φπσο νξίδεηαη ζηε κε (Αξηζ.Α3 (γ) 
ΓΠ/νηθ.25132, ΦΔΚ 908/4-4-2016)     

11. ε πνιχηεθλεο νηθνγέλεηεο θαη  ζε ηξίηεθλεο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
(εθφζνλ εμνκνηψλνληαη κε ηνπο πνιχηεθλνπο βάζεη ηνπ άξζξνπ 6 
παξ.2 ηνπ Ν.3454/06), κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
πξνζαπμαλφκελν θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε 

12. ε ηξίηεθλεο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν 
θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα 
ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε. 

13. ε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 30.000€, 
εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν 
θαηά 2.000,00€  γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα 
ηνπο είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε. 

14. Άπνξνη θαη   καθξνρξφληα άλεξγνη ρσξίο εηήζην  δεισζέλ  εηζφδεκα. 
Η κείσζε αθνξά κφλν ζηελ πεξίπησζε  αλεξγείαο ηνπ ή ηεο ζπδχγνπ 
φπσο δειψλνληαη ζηελ θνξνινγηθή δήισζε θαη φρη ζηα 
θηινμελνχκελα ηέθλα. 

 
Β) Σελ κείσζε ζε πνζνζηφ θαηά 50% ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ: 
 

4. ε άηνκα κε αλαπεξίεο κε πνζνζηφ απφ  67% θαη άλσ θαη κε  νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα έσο 40.000€ 

5. ε άηνκα κε αλαπεξίεο  κε πνζνζηφ απφ  81%  θαη άλσ κε νηθνγελεηαθφ 
εηζφδεκα, έσο 50.000€ 

6. ε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 40.000€, εθφζνλ 
ηα ηέθλα ηνπο  είλαη πξνζηαηεπφκελα κέιε, πξνζαπμαλφκελν θαηά 2.000,00€  
γηα θάζε παηδί  πιένλ ηνπ ηέηαξηνπ, εθφζνλ ηα ηέθλα ηνπο είλαη 
πξνζηαηεπφκελα κέιε. 

 
 
Οη δεκφηεο πνπ εληάζζνληαη ζε κία απφ ηηο θαηεγνξίεο δηθαηνχρσλ, ηεο 
πξνεγνχκελεο ελφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ηχρνπλ ηεο κείσζεο κέρξη 50% ή πιήξνπο 
απαιιαγήο επί ησλ εθάζηνηε επηβαιιφκελσλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη θφξσλ πξέπεη 
επίζεο: 

 Να είλαη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Γήκνπ καο (πξνζθνκίδνληαο ζηελ αξκφδηα 
ππεξεζία ηα εθθαζαξηζηηθά ησλ δχν ηειεπηαίσλ εηψλ). 

 Να πξνζθνκίζνπλ εθθαζαξηζηηθφ εθνξίαο ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ 
έηνπο θαη αληίγξαθν ηνπ Δ1 θαζψο θαη αληίγξαθν ηνπ Δ9. Δάλ δελ 
ππνβάιιεηαη θνξνινγηθή δήισζε, ηφηε ππεχζπλε δήισζή ηνπο, ζεσξεκέλε 
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απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., φηη δελ ππεβιήζε θνξνινγηθή δήισζε ζε θακία 
Γ.Ο.Τ. 

 ηελ πεξίπησζε κείσζεο πνπ αθνξά ζε πξνζηαηεπφκελν κέινο, γίλεηαη 
ζπζρεηηζκφο κε ην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ηνπ δηθαηνχρνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο 
ηνπ, κέζσ ηνπ Δ1. 

 Να ππνβάινπλ ζρεηηθή αίηεζε θαη θσηναληίγξαθν Γειηίνπ Αζηπλνκηθήο 
Σαπηφηεηαο ε Γηαβαηεξίνπ. 

 Να πξνζθνκίζνπλ ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (ΓΔΗ ή 
ελαιιαθηηθνχ παξφρνπ) πξφζθαην θαη  ινγαξηαζκφ Ύδξεπζεο . 

 Να πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ζπνπδψλ ζε πεξίπησζε πνπ ην/ηα 
πξνζηαηεπφκελα ηέθλα είλαη ελήιηθα θαη ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλν 
ίδξπκα ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο (γηα ηα πξνβιεπφκελα έηε 
ζπνπδψλ) ή βεβαίσζε πνπ λα απνδεηθλχεη φηη ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή 
ηνπο ζεηεία. 

 Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο λα πξνζθνκίζνπλ νπνηνδήπνηε δηνηθεηηθφ ή 
δηθαζηηθφ έγγξαθν,  απνδεηθηηθφ κνλνγνλετθφηεηαο 

 Να πξνζθνκίζνπλ αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αλεξγίαο ηνπ ΟΑΔ∆ θαη βεβαίσζε 
ηνπ ΟΑΔ∆ πνπ λα αλαγξάθεη φηη έρεη ζπκπιεξψζεη 12 κήλεο ζπλερνχο 
αλεξγίαο. 

 Να πξνζθνκίζνπλ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη πηζηνπνηεηηθφ 
ηεο Αλψηαηεο πλνκνζπνλδίαο Πνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΔ). 

 Να ππνβάινπλ φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ ηπρφλ απαηηεζεί απφ ηελ 
αξκφδηα ππεξεζία ηνπ δήκνπ, γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ 
ηνπ. 
 

3ε Δλφηεηα: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ 
  

 Σν Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ, νξίδεηαη σο ππεχζπλν ηκήκα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
παξαθάησ δηαδηθαζίαο θαη ηεο ζχληαμεο ηνπ πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο 
δηθαηνχρνπο.  

 Όια ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 1ε θαη 2ε ελφηεηα 
ηνπ παξφληνο πιαηζίνπ ππνβάιινληαη καδί κε ζρεηηθή αίηεζε θάζε έηνο ζην 
Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ.  

 Η ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζα μεθηλήζεη ζηηο 1/12/2017, ψζηε λα 
παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ππεξεζία γηα ελεκέξσζε ηεο ΓΔΓΗΔ πξηλ ηελ 
έλαξμε ηνπ λένπ έηνπο.  

 Πξηλ ηελ πεξίνδν ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνεγείηαη αλαθνίλσζε 
απφ ην ηκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ θαη ζηνλ 
πίλαθα αλαθνηλψζεσλ πνπ ππάξρεη ζην θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ νδφ Γ. 
Βεξλάξδνπ 23.  

 Γεθηά γίλνληαη θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη γηα πξψηε θνξά θαζ’ 
φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

 Απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο θαη ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ έσο 
ηελ αιιαγή ησλ η.κ. ζηε ΓΔΓΗΔ ζα κεζνιαβεί πάληα έλα εχινγν ρξνληθφ 
δηάζηεκα, γηα ην νπνίν ζε θακία πεξίπησζε δελ δεκηνπξγείηαη ππνρξέσζε 
ηνπ Γήκνπ καο γηα θαηαβνιή αρξεσζηήησο εηζπξαρζέλησλ πνζψλ ή 
ζπκςεθηζκνχ θιπ.  

 Ύζηεξα απφ ηνλ έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ην Σκήκα 
Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ζπληάζζεη πίλαθα κε ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο.  

 Ο εγθεθξηκέλνο πίλαθαο απηφο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ηεο 
ΓΔΓΗΔ.  

 Σν Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
ηνπ Γήκνπ Βξηιεζζίσλ αζθεί φπνηε απηφ θξίλεη ζθφπηκν ζπλδπαζηηθνχο 
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ειέγρνπο θαη δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο ΓΔΓΗΔ θαη άιιεο 
εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ αθξίβεηα ησλ 
ζηνηρείσλ πνπ ππεβιήζεζαλ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. ηελ πεξίπησζε ςεπδψλ 
ζηνηρείσλ ή πιαζηψλ δηθαηνινγεηηθψλ ή παξαπιεξνθφξεζεο ησλ ππεξεζηψλ 
καο εθηφο απφ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο γηα ηελ άζθεζε πνηληθψλ 
θπξψζεσλ ην ηκήκα εηζεγείηαη ζην Γ. θαη ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ θαηά ησλ 
δηθαηνχρσλ- σθεινπκέλσλ ην νπνίν κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ην 
εηθνζαπιάζην ρξέσζεο ηεο αμίαο ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ.  

 
4ε Δλφηεηα: Ιζρχο - Σξνπνπνίεζε πιαηζίνπ 
 
Η απαιιαγή-κείσζε ησλ ηειψλ κε βάζε ην πξναλαθεξφκελν πιαίζην ηζρχεη χζηεξα 
απφ πξνζθφκηζε θαη έιεγρν ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ βέβαηα 
πξαγκαηνπνηεζεί ε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αθηλήηνπ ζηε ΓΔΗ. 
Σν παξφλ πιαίζην κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη κε λεφηεξε απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 
επηηξνπήο, φπνηε απηφ θξηζεί απαξαίηεην, θαηφπηλ αηηηνινγεκέλεο εηζήγεζεο ηεο 
αξκφδηαο ππεξεζίαο (Σκήκα Δζφδσλ & Πεξηνπζίαο). 
 
Η απφθαζε ζα ηζρχεη απφ ηηο 1/1/2018 κέρξη ηξνπνπνίεζήο ηεο ή ιήςε λέαο 
ζρεηηθήο απφθαζεο 
Απφ ηελ έθδνζε ηεο παξνχζαο απφθαζεο θάζε πξνεγνχκελε παχεη λα ηζρχεη. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  ΑΔΑ: ΩΖΘΚΩ9Ρ-ΥΡ4 

24 
 

 
 
 

Η Απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 175/2017 
 

Γηα ηελ επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη 
ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

 
Σα κέιε 

1. Υαληδάξα νθία, 
2. Μνπδάθεο Κσλζηαληίλνο  
3. Μαπξαγάλεο Αιέμηνο, 
4. Πνιίηεο Κσλζηαληίλνο, 
5. Μάξα Φσηεηλή, 
6. Δγθνιθφπνπινο Αιθηβηάδεο,   
7. Κπξίηζε Ισάλλα,                                              
8. Αξζέλε-Λάκπξνπ Παξαζθεπή (Βνχια),   
9. Φπθίξεο Παλαγηψηεο, 
10. Βαθεηάδεο Κσλζηαληίλνο, 
11. Πνξθχξε Διεπζεξία, 
12. Παξαζθεπνπνχινπ Παλαγηψηα, 
13. Ισαλλίδεο Κσλζηαληίλνο 
14. Γεκεηξίνπ Αλαζηάζηνο 
15. Πηζηκίζεο Ισάλλεο 
16. Υξπζνπνχινπ Αηθαηεξίλε, 
17. Σζνχηζηαο Ισάλλεο,   
18. Βεξξνηφπνπινο Μηράιεο 
19. Ηιίαο Οξέζηεο 
20. αθηζιή Διέλε,   
21. Βήηηνο Βαζίιεηνο 

 
Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ. 
 

 
                                       ΑΠΟΣΟΛΟ ΛΤΣΡΑ 

 


