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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 220
Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2018
Πρακτικό της με αριθ. 13/2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, της 17ης
του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2017.
Στον Χολαργό σήμερα, 17.10.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου Χολαργού, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Χολαργού, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 26511/13.10.2017 πρόσκληση του Προέδρου του Αθανασίου Βαλυράκη, που επιδόθηκε και
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών παραβρέθηκαν στη
συνεδρίαση 32 και ονομαστικά οι :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Δημήτριος Οικονόμου
Χρύσα Παρίση
Παναγιώτης Δεμέστιχας
Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Μιχαήλ Χατζής
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη
Βικτωρία Νικάκη
Δήμητρα Ρουφογάλη
Αγλαΐα Σουρανή

Αθανάσιος Βαλυράκης
Γεωργία Αρβανίτη
Γεώργιος Τσουροπλής
Μαρία Δημητριάδου
Βασιλική Μπουφούνου
Μιχαήλ Τράκας
Βασίλειος Σιαμάνης
Ιωάννης Σκουτέρης
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης
Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας
Νικόλαος Κουτάκης

Περικλής Ζήκας
Ιωάννης Κεχρής
Δημήτριος Τούτουζας
Αικατερίνη Φασούλη
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος
Νικόλαος Στάππας
Γεώργιος Ανυφαντής
Γεώργιος Ρεμούνδος
Χριστίνα Πολυκαλά

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ελένη Γεωργακοπούλου
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Επίσης προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων
Παπάγου και Χολαργού κ.κ. Μαρία Δημάκου και Αικατερίνη Γκούμα αντίστοιχα.
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος κος Ηλίας Αποστολόπουλος και η Δημοτική υπάλληλος
κα Ειρήνη Πετροπούλου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και αναφερόμενος στο 19ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης,
έδωσε τον λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κα
Άννα - Μαρία Τσικρικώνη, η οποία εισηγήθηκε τα κάτωθι:
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Το Δημοτικό Συμβούλιο εν όψει της σύνταξης του νέου προϋπολογισμού 2018, πρέπει να λάβει απόφαση
για τον καθορισμό των Τελών Καθαριότητας & Φωτισμού τα οποία με το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν. 1828/89
ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους
πολίτες Δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/75, όπως
τροποποιήθηκαν από το Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80. Σύμφωνα με τη παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75 ,
τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και ευρίσκονται με τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της
επιφανείας του χώρου επί το συντελεστή που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.
Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 25/75,όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 14
του άρθρου 9 του Ν.2503/97, αντικαθίστανται από το άρθρο 5 του Ν. 3345/05 ως εξής: «Ακίνητα που δεν
χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του και δεν
ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή Δημοτικών τελών
καθαριότητας για όσο χρόνο παραμένουν κλειστά. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται χρησιμοποίηση του
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων ολόκληρο το τέλος που αναλογεί σε κάθε κατηγορία ακινήτου
μαζί με το σχετικό πρόστιμο, αναδρομικά από το χρόνο απαλλαγής».
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του
Ν. 429/76 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 2307/95, με την απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται διαφορετικός συντελεστής για κάθε κατηγορία υπόχρεων, ανάλογα με τις
παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και μέχρι επτά (7), από τους οποίους δύο για στεγασμένους χώρους που
χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις ιδιωτικές κλινικές) και πέντε (5) για στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως. Η
διαφορά μεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας δε μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερη του
πενταπλασίου.
Ο συντελεστής του τέλους , το οποίο είναι ανταποδοτικό, πρέπει να προσδιορισθεί σε τέτοιο ύψος, ώστε
να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας και της υπηρεσίας
φωτισμού (αποδοχές προσωπικού, προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής απορριμμάτων,
συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού κ.λπ.) και μόνον αυτές.
Σε καταβολή των τελών καθαριότητας και φωτισμού είναι υπόχρεοι και αυτοί που χρησιμοποιούν ακίνητα
κείμενα εκτός εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως, εφόσον ο Δήμος παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας και στις
περιοχές αυτές (Εγκ. Υπ. Εσωτ. 77150/04-09-69).
Στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, για το 2017 ίσχυε η υπ΄ αριθ. 251/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία όριζε τα εξής:
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών
κοινότητα Παπάγου 2,00€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 1,57€/τ.μ./έτος
2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα - γραφεία κ.λπ.)
κοινότητα Παπάγου 6,25€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 4,50€/τ.μ./έτος
3. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (θεραπευτήρια,
νοσοκομεία, ταχυφαγεία, supermarket, fastfood κ.λπ., σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας
καθαριότητας)
Παπάγου - Χολαργός 7,14€/τ.μ./έτος

ΑΔΑ: 7ΥΤΗΩΞ1-ΖΡΙ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (υπαίθριοι
χώροι δεξιώσεων, σταθμοί αυτοκινήτων, υπαίθρια παρκινγκ, μάντρες οικοδομών)
Παπάγου - Χολαργός 5,36€/τ.μ./έτος
5. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄: μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί
ΔΕΗ κ.λπ.)
Παπάγου - Χολαργός 1,43€/τμ/έτος
Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, υπολογίζεται σύμφωνα με τους
παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.
Προκειμένου να υπολογισθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2018, έχουν ληφθεί
υπόψη τα παρακάτω στοιχεία, όπως αυτά προβλέπονται από την υπ΄ αριθ. 25595/28-07-2017 ΚΥΑ, άρθρο 3
περιπτ. Β3 «έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών τελών»:
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο οικ. έτος 2016 καθώς και κατά το τρέχον οικ. έτος
μέχρι την 31-07-2017 (οπότε ελήφθησαν απολογιστικά στοιχεία για τη σύνταξη του σχεδίου του
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2018) είναι τα κάτωθι:
α. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2016, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

[03]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4.398.368,89€

2111.0001

Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού

1.029.891,80€

3211.0001

Δημοτικά τέλη

5.543,61€
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
-60-60-61-62-67-62-63-64-66-67-7-7-8-

5.433.804,30€
ΠΟΣΟ

Αμοιβές / παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση
[πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)]
αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας

2.276.504,51€
35.404,00€

Φωτισμός / δικαιώματα

845.319,24€

Υποχρεωτικές εισφορές ΕΔΣΝΑ

891.200,15€

Υπηρεσίες / προμήθειες / λοιπές δαπάνες

168.756,79€

Επενδύσεις
Δεσμεύσεις για διαγωνισμούς οι οποίοι δεν τελεσφόρησαν
κατά το τρέχον έτος
(προμήθεια οχημάτων τύπου «πρέσας»)
Πληρωμές Π.Ο.Ε.

419.518,06€
340.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

5.100.304,23€

123.601,48€
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β. Για το οικ. έτος 2017 και μέχρι την 31-07-2017 (ημερομηνία κατά την οποία ελήφθησαν απολογιστικά
στοιχεία για τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 2018 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 25595/28-07-2017) ο
προϋπολογισμός εκτελέστηκε ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

[03]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

2111.0001

Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού

3211.0001

Δημοτικά τέλη

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

-60-61-62-67-62-63-64-66-67-7-7-8-

989.215,18€
10.101,05€

ΣΥΝΟΛΟ:

-60-

2.311.092,44€

3.310.408,67€
ΠΟΣΟ

Αμοιβές / παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση
[πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)]
αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας

1.579.259,59€

Φωτισμός / δικαιώματα

399.988,76€

Υποχρεωτικές εισφορές ΕΔΣΝΑ

366.285,74€

Υπηρεσίες / προμήθειες / λοιπές δαπάνες

135.243,23€

Επενδύσεις
Δεσμεύσεις για διαγωνισμό προμήθειας οχημάτων τύπου
«πρέσας»
Πληρωμές Π.Ο.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ:

26.046,00€

0,00€
323.000,00€
157.445,18€
2.987.268,50€

γ. Για το οικ. έτος 2016 και μέχρι την 31-07-2016, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

[03]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

2.355.734,71€

2111.0001

Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού

1.010.380,84€

3211.0001

Δημοτικά τέλη

4.797,57€
ΣΥΝΟΛΟ:

3.370.913,12€

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

-60-

Αμοιβές / παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση
[πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)]
αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας

1.251.824,51€

-61-62-

Φωτισμός / δικαιώματα

608.234,96€

-67-

Υποχρεωτικές εισφορές ΕΔΣΝΑ

458.866,71€

-60-

ΠΟΣΟ

17.844,00€
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-62-63-64-66-67-7-7-8-

Υπηρεσίες / προμήθειες / λοιπές δαπάνες

131.990,32€

Επενδύσεις
Δεσμεύσεις για διαγωνισμούς οι οποίοι δεν τελεσφόρησαν
κατά το τρέχον έτος
(προμήθεια οχημάτων τύπου «πρέσας»)
Πληρωμές Π.Ο.Ε.

103.996,50€
340.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

3.036.358,48€

123.601,48€

δ. Σύμφωνα με την εκτίμηση ο προϋπολογισμός το 2017 θα εκτελεστεί ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

[03]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4.050.000,00€

2111.0001

Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού

1.150.000,00€

3211.0001

Δημοτικά τέλη

270.367,42€
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠεΡΙΓΡΑΦΗ
-60-60-61-62-67-62-63-64-66-67-7-8-

5.470.367,42€
ΠΟΣΟ

Αμοιβές / παροχές προσωπικού
Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλιση
[πρώην Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)]
αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας

2.962.457,74€

Φωτισμός / δικαιώματα

890.300,00€

Υποχρεωτικές εισφορές ΕΔΣΝΑ

920.000,00€

Υπηρεσίες / προμήθειες / λοιπές δαπάνες

309.500,00€

Επενδύσεις

129.500,00€

Πληρωμές Π.Ο.Ε.

195.729,54€
ΣΥΝΟΛΟ:

46.304,00€

5.453.791,28€
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Προϋπολογισμός
υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού
οικ. Έτους 2018
ΕΣΟΔΑ
Το τμήμα Δημοτικών Εσόδων και Περιουσίας του Δήμου, προέβη σε κατάρτιση αναλυτικών πινάκων
εσόδων, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα απολογιστικά στοιχεία και τις νέες οικονομικές συνθήκες.
Τα έσοδα που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2018, προβλέπονται και υπολογίζονται ως
κατωτέρω:
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.

Τίτλος

Ποσό

[031]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη & δικαιώματα

4.050.000,00€

[2111]

Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & ηλ/σμου
ΠΟΕ που εισπράττονται για πρώτη φορά

1.110.000,00€

[3211.01]

Δημοτικά Τέλη

270.367,42€

[5113]

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών

200.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ:

5.630.367,42€

ΕΞΟΔΑ
Το τμήμα Λογιστηρίου του Δήμου, προέβη σε κατάρτιση αναλυτικών πινάκων εξόδων, σύμφωνα με τα
μέχρι σήμερα απολογιστικά στοιχεία και τις νέες οικονομικές συνθήκες.
Τα έξοδα που αφορούν στα ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2018, προβλέπονται και υπολογίζονται ως
κατωτέρω:
Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
α. Μόνιμο προσωπικό
Κ.Α.
20.6011.0001
20.6051.0001
20.6051.0002

Τίτλος Εξόδου
Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
(βασικός μισθός, δώρα, γενικά & ειδικά
τακτικά επιδόματα)
Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ τακτικού
προσωπικού
Εισφορά υπέρ ΤΕAΔΥ τακτικού
προσωπικού

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/ζόμενο
Ποσό

128.000,00€

12

1.536.000,00€

6.000,00€

12

72.000,00€

4.500,00€

12

54.000,00€

20.6051.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού

2.500,00€

12

30.000,00€

20.6051.0005

Εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ)

14.500,00€

12

174.000,00€
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β. Προσωπικό Μόνιμο με ΑΣΕΠ από τους διαγωνισμούς των τέως Δήμων Παπάγου & Χολαργού (εκκρεμούν
προσλήψεις 14 ατόμων)
Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/ζόμενο
Ποσό

Κ.Α.

Τίτλος Εξόδου

20.6011.0001

Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων

15.000,00€

12

180.000,00€

20.6051.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού
προσωπικού

4.400,00€

12

52.800,00€

γ. Προσωπικό Αορίστου Χρόνου
Κ.Α.

Τίτλος Εξόδου

20.6021.0001

Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές του
προσωπικού αορίστου

20.6052.0004

Μηνιαίες
Αποδοχές
1.300,00€
350,00€

Μήνες
Αποδοχ.
12
12

Προϋπ/μενο
Ποσό
15.600,00€
4.200,00€

δ. Παράταση συμβάσεων καθαριότητας (άρθρο 24 του Ν. 4479/2017) υπολογίσθηκε έως 31-03-2018 (3 μήνες) στον
Κ.Α. των συμβασιούχων και 9 μήνες στον Κ.Α. των μονίμων
Κ.Α.
20.6041.0001
20.6054.0004
20.6011.0001
20.6051.0004

Τίτλος Εξόδου
Αποδοχές υπαλλήλων
(από παράταση συμβάσεων)
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές
συμβασιούχων
Αποδοχές υπαλλήλων
(από παράταση συμβάσεων)
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές του
μονίμου προσωπικού

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/μενο
Ποσό

18.800,00€

3

56.400,00€

5.500,00€

3

16.500,00€

18.800,00€

9

169.200,00€

5.500,00€

9

49.500,00€

ε. Συμβασιούχοι οκτάμηνοι 19 άτομα με την υπ’ αριθ. 14625/29-05-2017 απόφαση έγκρισης ΥΠΕΣ
Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/μενο
Ποσό

Κ.Α.

Τίτλος Εξόδου

20.6041.0001

Αποδοχές συμβασιούχων

19.00,00€

6

114.000,00€

20.6054.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές του
προσωπικού με ΙΚΑ

5.500,00€

6

33.000,00€

στ. Νυχτερινά προς συμπλήρωση ωραρίου / Υπερωριακή απασχόληση
Κ.Α.

Τίτλος Εξόδου

20.6012.0001

Νυχτερινά προς συμπλήρωση ωραρίου
/ Υπερωριακή απασχόληση μονίμων,
αορίστου και συμβασιούχων

20.6051.0001

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/μενο
Ποσό

27.000,00€

12

324.000,00€

Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ

1.500,00€

12

18.000,00€

20.6051.0002

Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ

700,00€

12

8.400,00€

20.6051.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ μονίμων

1.200,00€

12

14.400,00€

20.6052.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου

70,00€

12

840,00€

20.6054.0004

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων

1.200,00€

3

3.600,00€
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ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)
Κ.Α.
6011.01
6012.01
6021.01
6041.01
6051.01
6051.02
6051.04
6051.05
6052.04
6054.04

Τίτλος Εξόδου
αποδοχές τακτικών υπαλλήλων
Νυκτερινά / υπερωρίες
αποδοχές αορίστου χρόνου
αποδοχές συμβασιούχων
υπέρ ΤΥΔΚΥ
υπερ ΤΕΑΔΥ
υπέρ ΙΚΑ τακτικού προσωπικού
υπέρ κύριας σύνταξης (ΕΦΚΑ)
υπέρ ΙΚΑ αορίστου
υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων
ΣΥΝΟΛΟ:

Προϋπ/νο Ποσό
1.885.200,00€
324.000,00€
15.600,00€
170.400,00€
90.000,00€
62.400,00€
146.700,00€
174.000,00€
5.040,00€
53.100,00€
2.926.440,00€

Β. ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΥΠΟΧΡ. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠ. ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κ.Α.

Τίτλος

20.6061.01
20.6063.07

παροχή γάλακτος καθαριότητας & ηλ/σμού
παροχή ειδών προστασίας καθαριότητας & ηλ/σμού
δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κ.λπ.) από την είσπραξη
τελών και φόρων

20.6151.01

Προϋπ/γιζόμενο Ποσό
2018
38.966,40€
29.400,00€
200.000,00€

20.6211.02

αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

600.000,00€

20.6253.01

ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου

25.800,00€

20.6263.01

συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας

50.000,00€

20.6271.01

προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή αυτοκινήτων
καθαριότητας
επισκευή ελαστικών μεταφορικών μέσων
υπ. καθαριότητας
προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων
υπ. καθαριότητας
καθαρισμός και απολύμανση κάδων απορριμμάτων
ανακύκλωσης
συντήρηση & επισκευή σκευών & λοιπού εξοπλισμού
(UHF, εργαλείων κ.λπ.)
ύδρευση εργοταξίων

20.6279.03

προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. καθαριότητας

28.000,00€

20.6279.04
20.6322.01
20.6323.01
20.6411.01

προμήθεια σκουπών κ.λπ. ειδών καθαριότητας
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου
παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων
τέλη διοδίων
προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα
καθαριότητας
προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα
καθαριότητας
προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
υποχρεωτικές εισφορές υπέρ ΕΔΣΝΑ

500,00€
6.000,00€
5.000,00€
10.000,00€

20.6263.03
20.6263.04
20.6263.05
20.6263.06
20.6265.01

20.6641.06
20.6641.10
20.6673.01
20.6721.01

10.000,00€
3.000,00€
15.000,00€
20.000,00€
2.000,00€
5.000,00€

122.240,00€
7.000,00€
5.000,00€
890.000,00€
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20.7131.01
20.7131.02
20.7131.03

προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής
προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών
προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)

74.400,00€
2.500,00€
10.000,00€

20.7335.01

συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό

85.000,00€

20.8115.01
20.8511.01

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής
υπηρεσίας (καθαριότητας & ηλ/σμού)
προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ανταποδοτικής υπηρεσίας (καθαριότητας και ηλ/σμού)
ΣΥΝΟΛΟ:

200.000,00€
259.520,33€
2.704.326,73€

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Υπηρεσίας Καθαριότητας (20)
Τίτλος
ΣΥΝΟΛΟ Κ.Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Προϋπ/γιζόμενο Ποσό
2.926.440,00€

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

2.704.326,73€
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ:

5.630.766,73€

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
ΕΞΟΔΑ

5.630.367,42€
5.630.766,73 €

Η Οικονομική Επιτροπή, με την υπ΄ αριθ. 209/27-09-2017 απόφασή της, εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο
για το 2018, οι συντελεστές τελών καθαριότητας και φωτισμού που αφορούν στην κατηγορία Α΄(κατοικίες και
κοινόχρηστοι χώροι) να μειωθούν κατά 10% για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και κατά 5% για τη Δημοτική
Κοινότητα Χολαργού, οι συντελεστές της κατηγορίας Β΄(στεγασμένες επαγγελματικές στέγες) να μειωθούν
κατά 7,5% και στις λοιπές κατηγορίες να ισχύσουν οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα
επίπεδα που διαμορφώθηκαν κατά το οικ. έτος 2017.
Επιπροσθέτως για το 2018 και εφεξής να ισχύει μία επιπλέον κατηγορία που θα αφορά στο εργοταξιακό
ρεύμα για τα υπό κατασκευή ακίνητα.
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται για το 2018 οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού να
διαμορφωθούν ως εξής:
1.

2.

3.

4.

5.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών
κοινότητα Παπάγου 1,80€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 1,49€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα - γραφεία κ.λπ.)
κοινότητα Παπάγου 5,78€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 4,16€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (θεραπευτήρια,
νοσοκομεία, ταχυφαγεία, supermarket, fastfood κ.λπ., σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας
καθαριότητας)
Παπάγου - Χολαργός 7,14€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (υπαίθριοι
χώροι δεξιώσεων, σταθμοί αυτοκινήτων, υπαίθρια παρκινγκ, μάντρες οικοδομών)
Παπάγου - Χολαργός 5,36€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄ : μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί
ΔΕΗ κ.λπ.)
Παπάγου - Χολαργός 1,43€/τ.μ./έτος
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6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄: ακίνητα υπό κατασκευή (εργαταξιακό ρεύμα)
Χρέωση επαγγελματικού τιμολογίου ανά Δημοτική ενότητα με βάση το ½ της
επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια.

καλυπτόμενης

Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, υπολογίζεται σύμφωνα με
τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65
του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου,

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Καθορίζει τους συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018, μειώνοντάς τους
στην κατηγορία Α΄ (κατοικίες και κοινόχρηστοι χώροι) κατά 10% για τη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και κατά
5% για τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού και στην κατηγορία Β΄ (στεγασμένες επαγγελματικές στέγες) κατά
7,5%, ενώ για στις λοιπές κατηγορίες θα ισχύσουν οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα
επίπεδα που διαμορφώθηκαν κατά το οικ. έτος 2017.
Επιπροσθέτως για το 2018 και εφεξής, θα ισχύει μία επιπλέον κατηγορία που θα αφορά στο εργοταξιακό
ρεύμα για τα υπό κατασκευή ακίνητα.
Συγκεκριμένα οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2018, διαμορφώνονται
ως εξής:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών
κοινότητα Παπάγου 1,80€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 1,49€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες (καταστήματα - γραφεία κ.λπ.)
κοινότητα Παπάγου 5,78€/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 4,16€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (θεραπευτήρια,
νοσοκομεία, ταχυφαγεία, supermarket, fastfood κ.λπ., σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας
καθαριότητας)
Παπάγου - Χολαργός 7,14€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ΄: μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (υπαίθριοι
χώροι δεξιώσεων, σταθμοί αυτοκινήτων, υπαίθρια παρκινγκ, μάντρες οικοδομών)
Παπάγου - Χολαργός 5,36€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε΄: μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί
ΔΕΗ κλπ)
Παπάγου - Χολαργός 1,43€/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ΄: ακίνητα υπό κατασκευή (εργαταξιακό ρεύμα)
Χρέωση επαγγελματικού τιμολογίου ανά Δημοτική ενότητα με βάση το ½ της καλυπτόμενης
επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια.

Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, υπολογίζεται σύμφωνα με
τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.
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Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαράλαμπος Κουγιουμτζόπουλος και Νικόλαος Στάππας.
Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρύσα Παρίση, Νικόλαος
Αποστολόπουλος, Γεώργιος Ανυφαντής.

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 220/2017.

Ο Γραμματέας

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Τράκας

Αθανάσιος Βαλυράκης

Τα Μέλη
Δ. Οικονόμου, Π. Δεμέστιχας, Μ. Αθανασάκου - Μουντάκη, Α. Αυγουρόπουλος, Ε. Βεντουζά - Παπανικολάου, Μ.
Χατζής, Α.-Μ. Τσικρικώνη, Β. Νικάκη, Δ. Ρουφογάλη, Α. Σουρανή, Γ. Αρβανίτη, Γ. Τσουροπλής, Μ. Δημητριάδου,
Β. Μπουφούνου, Β. Σιαμάνης, Ι. Σκουτέρης, Α. Χαρακτινιώτης, Κ.-Π. Τίγκας, Ν. Κουτάκης, Π. Ζήκας, Ι. Κεχρής, Δ.
Τούτουζας, Α. Φασούλη, Χ. Κουγιουμτζόπουλος, Ν. Στάππας, Γ. Ρεμούνδος, Χ. Πολυκαλά.

