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ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Καθορισμός Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού,
για το έτος 2017.
Reason:
Location: Athens

Χολαργός σήμερα την 5η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη ώρα 9.30 π.μ. και στο
κατάστημα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε
την 30-9-2016, συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο
Χρύσα Παρίση
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Βασιλική Μπουφούνου
Νικόλαος Αποστολόπουλος
Γιώργος Ρεμούνδος.
Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας.

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα πέντε (5) και
απόντα τέσσερα (4) Τακτικά.
Το μέλος κ. Βασιλική Μπουφούνου, προσήλθε αμέσως μετά τον έλεγχο Απαρτίας και συμμετείχε κανονικά στη
συζήτηση όλων των θεμάτων.
H Πρόεδρος, εισηγούμενη το θέμα, είπε :
Το Δημοτικό Συμβούλιο εν όψει της σύνταξης του νέου προϋπολογισμού 2017 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
κλπ) και μόνον αυτές.
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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. 77150/4-9-69).
Στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού για το 2016 ίσχυε η υπ΄ αριθμ. 222/30-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
η οποία όριζε τα εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ :Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών κοινότητα Παπάγου 2,00 €/τ.μ./έτος
κοινότητα Χολαργού 1,57 €/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) κοινότητα Παπάγου 6,25
€/τ.μ./έτος κοινότητα Χολαργού 4,50 €/τ.μ./έτος
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: στεγασμένες επαγγελματικές στέγες με αυξημένο όγκο απορριμμάτων (Θεραπευτήρια,
Νοσοκομεία, ταχυφαγεία, supermarket , fastfood, κλπ 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 / 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 €/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 2017,έχουν ληφθεί υπόψη
τα παρακάτω στοιχεία , όπως αυτά προβλέπονται από την υπ΄αριθμ.23976/26-7-2016 ΚΥΑ, άρθρο 3 περιπτ.Β3
«έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών τελών»:
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο οικ. έτος 2015 καθώς και κατά το τρέχον οικ. έτος
μέχρι την 31-7-2016 (οπότε ελήφθησαν απολογιστικά στοιχεία για τη σύνταξη του σχεδίου του προϋπολογισμού
του οικ. έτους 2017) είναι τα κάτωθι:
α. Σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του οικ. έτους 2015, ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

[03]

Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα

4.242.421,63€

2111.0001

Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού

847.561,61 €

ΣΥΝΟΛΟ:

5.089.983,24 €

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ
Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλ/σμού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

ΠΟΣΟ
3.811.857,75€
748.925,95€

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
[20]-6211
6211
00.6151.0001
00.6056.0001

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών &
φόρων
Ετήσια
εισφορά
στο
ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ
(ΤΑΔΚΥ)(άρθρα
3ν.1726/44,30Ν2262/52
100ΝΔ4260/61
και
33ΝΔ5441/66)αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ:

327.447,43€
210.144,92€
5.098.376,05€

β. Για το οικ. έτος 2016 και μέχρι την 31/7/2016 (ημερομηνία κατά την οποία ελήφθησαν απολογιστικά στοιχεία για
τη σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού του 2017 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-7-2015) ο προϋπολογισμός
εκτελέστηκε ως εξής :

Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ
[03]
2111.0001
3211.0001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού
Δημοτικά τέλη
ΣΥΝΟΛΟ:

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
[20][20.6211.0002][20.6151.0001]
20.6211.0002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

20.6151.0001
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Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλ/σμού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών &
φόρων
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ
2.355.734,71 €
1.010.380,84 €
4.797,57€
3.370.913,12€

ΠΟΣΟ
1.966.283,02€
415.965,00€
192.269,96€
2.574.517,98€

γ. Για το οικ. έτος 2015 και μέχρι την 31/7/2015 , ο προϋπολογισμός εκτελέστηκε ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ
[03]
2111.0001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ
2.225.243,73 €
834.747,36 €
3.059.991,09 €

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
[20][20.6211.0002]
20.6211.0002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλ/σμού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό

2.400.783.93€
425.305,20€

00.6151.0001
00.6056.0001

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών &
φόρων
Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)(άρθρα
3ν.1726/44,30Ν2262/52
100ΝΔ4260/61
και
33ΝΔ5441/66)αναλογία υπηρεσίας καθαριότητας
ΣΥΝΟΛΟ:

166.917,70€
105.174,03€
3.098.180,86€

δ. Σύμφωνα με την εκτίμηση ο προϋπολογισμός το 2016 θα εκτελεστεί ως εξής:
Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ
[03]
2111.0001
3211.0001

ΤΙΤΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ
Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα
Έσοδα από τέλη καθαριότητας & φωτισμού
Δημοτικά τέλη
ΣΥΝΟΛΟ:

ΠΟΣΟ
3.997.613,70€
1.058.678,84€
172.477,94€
5.228.770,48€

Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ
[20][20.6211.0002][20.6151.0001]
20.6211.0002

ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΩΝ

ΠΟΣΟ

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλ/σμού
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ, Δ.Ο.Υ. κλπ) από την είσπραξη τελών &
φόρων
ΣΥΝΟΛΟ:

4.233.722,25€
645.000,00€

20.6151.0001

350.000,00€
5.228.722,25€
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Προϋπολογισμός υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού οικ. Έτους 2017
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 2017, προβλέπονται και υπολογίζονται ως κατωτέρω:
ΕΣΟΔΑ
Κ.Α.

Τίτλος

Ποσό

[031]
[2111]

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

4.050.000,00 €
1.150.000,00 €

[3211.01]

Δημοτικά Τέλη

211.376,83 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.411.376,83€

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 2017, προβλέπονται και υπολογίζονται ως κατωτέρω:
Α. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
α. Μόνιμο προσωπικό
Κ.Α.
20,6011,0001
20,6051,0001
20,6051,0002
20,6051,0004

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

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/ζόμενο Ποσό

127.000,00 €

12

1.524.000,00 €

15.500,00 €

12

186.000,00 €

4.500,00 €

12

54.000,00 €

2.000,00 €

12

24.000,00 €

β. Προσωπικό Μόνιμο με ΑΣΕΠ

Κ.Α.
20,6011,0001

Τίτλος Εξόδου
Αποδοχές
υπαλλήλων

20,6051,0004

εισφορά υπέρ ΙΚΑ τακτικού
προσωπικού

τακτικών

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/ζόμενο Ποσό

22.250,00 €

12

267.000,00 €

6.300 €

12

75.600,00 €
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γ. Προσωπικό Αορίστου Χρόνου
Κ.Α.
20,6021,0001

Τίτλος Εξόδου
Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές
του προσωπικού αορίστου

20,6052,0004

Μηνιαίες
Αποδοχές
1.300,00 €

Μήνες
Αποδοχ.
12

Προϋπ/μενο Ποσό
15.600,00 €

350,00 €

12

4.200,00 €

δ. Συμβασιούχοι οκτάμηνοι 19 άτομα

Κ.Α.
20,6041,0001
20,6054,0004

Τίτλος Εξόδου
Αποδοχές συμβασιούχων
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ στις αποδοχές του
προσωπικού με ΙΚΑ

Μηνιαίες
Αποδοχές
19.600,00 €

Μήνες
Αποδοχ. Προϋπ/μενο Ποσό
8
156.800,00 €

5.650,00 €

8

45.200,00 €

ε. Νυχτερινά προς συμπλήρωση ωραρίου/ Υπερωριακή απασχόληση
Κ.Α.
20,6012,0001
20,6051,0001
20,6051,0002
20.6051.0004
20.6052.0004
20.6054.0004

Τίτλος Εξόδου
Νυχτερινά
προς
συμπλήρωση
ωραρίου/Υπερωριακή
απασχόληση
μονίμων, αορίστου και συμβασιούχων
Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ
Εισφορά υπέρ ΤΕΑΔΥ
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ ΜΟΝΙΜΩΝ
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ αορίστου
Εισφορά υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων

Μηνιαίες
Αποδοχές

Μήνες
Αποδοχ.

Προϋπ/μενο Ποσό

27.000,00 €
2.800,00 €
700,00 €
140,00 €
70,00 €
1.200,00 €

12
12
12
12
12
12

324.000,00 €
33.600,00 €
8.400,00 €
1.680,00 €
840,00 €
14.400,00 €

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΚΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ (20)
Κ.Α.
6011,01
6012,01
6021,01
6041,01
6051,01
6051,02
6051,04
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 ΙΚΑ αορίστου
υπέρ ΙΚΑ συμβασιούχων
ΣΥΝΟΛΟ

Προϋπ/νο Ποσό
1.791.000,00 €
324.000,00 €
15.600,00 €
156.800,00 €
219.600,00 €
62.400,00 €
101.280,00 €
5.040,00 €
59.600,00 €
2.735.320,00 €

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

Τίτλος

20.6061.01
20.6063.07
20.6151.01

παροχή γάλακτος Καθαριότητας & Ηλ/σμού
παροχή ειδών προστασίας Καθαριότητας & Ηλ/σμού
δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και
φόρων
αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών
κλπ

20.6211.02

Προϋπ/γιζόμενο
Ποσό 2016
41.455,92 €
21.000,00 €
250.300,00 €
640.000,00 €

20.6253.01
20.6263.01

ασφάλιστρα των αυτοκινήτων του Δήμου
συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτων καθαριότητας

ΑΔΑ:
6ΝΠΣΩΞ1-ΟΧ1
20.000,00
€

20.6263.03

10.000,00 €

20.6271.01
20.6279.03

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.λ.π.)
ύδρευση εργοταξίων
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων υπ. Καθαριότητας

20.6279.04
20.6322.01
20.6323.01
20.6411.01
20.6641.06
20.6641.10

Προμήθεια σκουπών κλπ ειδών καθαριότητας
τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου
παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαεριών
τέλη διοδίων
προμήθεια πετρελαίου για τα αυτοκίνητα καθαριότητας
Προμήθεια λιπαντικών για τα αυτοκίνητα καθαριότητας

500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
120.000,00 €
7.000,00 €

20.6673.01
20.6721.01
20.7131.01
20.7131.02
20.7131.03
20.7135.03

προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων
υποχρεωτικές εισφορές ΕΣΔΝΑ
προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής
προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών
προμήθεια μικρών κάδων απορριμμάτων (καλαθάκια)
προμήθεια UHF για την ενδοεπικοινωνία των αυτοκινήτων
του Δήμου
συντήρηση χώρων του Δήμου με ηλεκτρολογικό υλικό
πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής υπηρεσίας
(Καθαριότητας & Ηλ/σμού)
προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
ανταποδοτικής υπηρεσίας(Καθαριότητας και Ηλ/σμού)

5.000,00 €
920.000,00 €
72.000,00 €
2.500,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €

Σύνολο Δαπανών

2.676.335,18 €

20.6263.04
20.6263.05
20.6263.06
20.6265.01

20.7335.01
20.8115.01
20.8511.01

50.000,00 €

3.000,00 €
15.000,00 €
24.000,00 €
2.000,00 €
5.000,00 €
28.000,00 €

50.000,00 €
158.000,00 €
206.579,26 €

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Ε Ξ Ο Δ Ω Ν Υπηρεσίας Καθαριότητας (20)
Τίτλος
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

Προϋπ/γιζόμενο Ποσό
2.735.320,00 €
2.676.335,18 €

Σύνολο Δαπάνης

5.411.655,18 €

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ
ΕΣΟΔΑ
5.411.376,83€
ΕΞΟΔΑ
5.411.655,18€
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται για το 2017 να ισχύσουν οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού
στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν το οικ. έτος 2016 ,ως εξής:
1.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ :Κατοικίες και κοιν/στοι χώροι πολυκατοικιών κοινότητα Παπάγου
κοινότητα Χολαργού 1,57 €/τ.μ./έτος.

2,00 €/τ.μ./έτος

ΑΔΑ: 6ΝΠΣΩΞ1-ΟΧ1
2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: Στεγασμένες επαγγελματικές στέγες( καταστήματα-γραφεία κλπ) 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, κλπ 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 / παρκινγκ , μάντρες οικοδομών) Παπάγου-Χολαργός 5,36 €/τ.μ./έτος.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί ΔΕΗ κλπ)
Παπάγου-Χολαργός 1,43 €/τμ/έτος

Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, θα υπολογίζεται σύμφωνα με
τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της
- Την εισήγηση της προέδρου
- Την τήρηση της Νομιμότητας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, οι συντελεστές των Τελών Καθαριότητας και
Φωτισμού για το έτος 2017, διατηρηθούν στα επίπεδα που διαμορφώθηκαν για το έτος 2016, δηλαδή :
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 κλπ) 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, κλπ 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 / παρκινγκ , μάντρες
οικοδομών) Παπάγου-Χολαργός 5,36 €/τ.μ./έτος.

4.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε: μη ηλεκτροδοτούμενων, στεγασμένων και μη χώρων (άκτιστα οικόπεδα, υποσταθμοί ΔΕΗ
κλπ) Παπάγου-Χολαργός 1,43 €/τμ/έτος

Ο υπολογισμός των τελών καθαριότητας και φωτισμού στα εκτός σχεδίου ακίνητα, θα υπολογίζεται
σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές, ανάλογα με το είδος και τη χρήση του ακινήτου.
Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Γεωργία Αρβανίτη
Βασιλική Μπουφούνου.
Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

ΑΔΑ: 6ΝΠΣΩΞ1-ΟΧ1

