
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 3-12-2018   15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 3ην του μηνός  Δεκεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος 

και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

14652/29-11-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  1ο Η.Δ. 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών 

καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π.  

για το έτος 2019. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν είκοσι (20) και απόντες επτά (7 ) ήτοι: οι κ.κ. Κομνηνού-Κούμπα Άννα, Μπετροσιάν Άλεξ, 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γκιζελή-

Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη και Παπαχρόνης Γεώργιος. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Λάβδα Ελένη 
Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 
Μαναός Δημήτριος 

Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

Ζερβός Νικόλαος 
 

 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα 

Μπετροσιάν Άλεξ 

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

Παπαχρόνης Γεώργιος 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 288/3-12-2018 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  15212/4-12-2018 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΩ0ΘΩΗ8-ΧΑΒ



Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Συμεωνίδου Χαρίκλεια και Καβαλάρης Ιωάννης προσήλθαν στις ανακοινώσεις. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 1ου θέματος Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1ζ΄ του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της εισηγείται 

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού οικον. έτους 2019, καθώς 

και σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν.4368/2016 το Δημοτικό Συμβούλιο καθορίζει την μείωση των δημοτικών 

τελών ή απαλλαγή από αυτά για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως τους απόρους, το άτομα με αναπηρίες και 

πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται αντίστοιχα από 

την κείμενη νομοθεσία. 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου    

καθορίζεται το τέλος καθαριότητος και φωτισμού για την αντιμετώπιση: 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών καθαριότητος, 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών φωτισμού, 

- κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

- Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κανονιστικό χαρακτήρα, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής βάσει του  άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο 

που ορίζει το άρθρο 66 του Β. Δ/τος της 24/9-20/10/1958, διαφορετικά είναι ανυπόστατη. Από 15/8/2011 

η απόφαση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.   

      Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής του 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976 και το άρθρο 5 του Ν. 

1080/1980. 

     Όπως προκύπτει σαφώς από την ως άνω διάταξη και έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων, το ως άνω τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα.  Το ανταποδοτικό τέλος δεν είναι φόρος αλλά 

μονομερώς επιβαλλόμενη χρηματική υποχρέωση η καταβολή της οποίας συνδέεται με την παροχή ειδικής 

ωφέλειας στον υπόχρεο, ήτοι την απόλαυση δημόσιας υπηρεσίας ή δημοσίου πράγματος.  Δηλαδή το 

ανταποδοτικό τέλος έχει ως αντικείμενο την κάλυψη των δαπανών συγκεκριμένης υπηρεσίας ή τα έξοδα 

κατασκευής, συντήρησης και χρήσης ενός δημοσίου έργου. Αναγκαίο  στοιχείο της έννοιάς του είναι η παροχή 

υπηρεσίας εκ μέρους του δημοσίου φορέα (του ΟΤΑ) ως αντιπαροχή της οποίας εισπράττεται το τέλος. 

      Περαιτέρω, το ανταποδοτικό τέλος διέπεται από την αρχή της αντιστοιχίας μεταξύ υποχρεώσεως και 

παροχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρχει αναλογία ανάμεσα στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας 

και στο απαιτούμενο τέλος. Ασφαλώς η αναλογία αυτή δεν απαιτείται να εκφράζεται με απόλυτη λογιστική 

ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων και εξόδων) αλλά μιας κατά προσέγγιση αναλογικής σχέσεως 

υποκείμενης και στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων (ΣτΕ 3113/1980). 

     Όσον αφορά τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη, η αναλογική αυτή σχέση (μεταξύ υποχρεώσεως και 

παροχής) πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που συνοδεύουν την σχετική κανονιστική πράξη (δηλαδή την 

απόφαση του δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τους). Πάντως η διαπίστωση της υπάρξεως αναλογίας 

μεταξύ υποχρεώσεως και παροχής γίνεται μέσα από την εξέταση του συνολικού κόστους παραγωγής της 

παρεχόμενης υπηρεσίας και υπό το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

 Επιπροσθέτως, η διαμόρφωση των συντελεστών του τέλους καθαρότητας και φωτισμού γίνεται στη βάση 

μιας – κατά προσέγγιση – αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπόμενων Εσόδων και Εξόδων της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και ότι η ποιότητα και συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαφέρει, 

κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ανά δημοτική κοινότητα, αναλόγως τις πληθυσμιακές και γεωγραφικές 

ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει κάθε μία από αυτές (ΣτΕ 2185/2012, Νόμος). Συνεπώς είναι θεμιτή η 

ΑΔΑ: ΩΩ0ΘΩΗ8-ΧΑΒ



διαφοροποίηση των συντελεστών σε κάθε Δημοτική Ενότητα με τον καθορισμό διαφορετικών συντελεστών 

για διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, η επιβαλλόμενη δε από το νόμο διαφορά μεταξύ υψηλότερου και 

χαμηλότερου συντελεστή θα πρέπει να κρίνεται μεταξύ των συντελεστών που ισχύουν εντός των ορίων της 

ίδιας δημοτικής ενότητας .  

       Οι δαπάνες που πρόκειται να αντιμετωπιστούν από το Δήμο προκειμένου για την παροχή των 

συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών προς τους δημότες και που για την αντιμετώπισή τους επιβάλλεται το 

συγκεκριμένο ανταποδοτικό τέλος, είναι οι ακόλουθες: 

1. Oλες οι δαπάνες για τις υπηρεσίες καθαριότητος και φωτισμού (ενδεικτικώς: μισθοδοσία προσωπικού, 

εργοδοτικές εισφορές, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος 

και φωτισμού, συντηρήσεις και επισκευές των οχημάτων, παροχές σε είδος, συντήρηση φωτιστικών 

σωμάτων, ασφάλιστρα οχημάτων και γενικά των κινητών και ακινήτων που ανήκουν στις υπηρεσίες 

καθαριότητας. 

2. Η ετήσια εισφορά του Δήμου προς τον Ειδικό Διαβαθμιδικό  Σύνδεσμο Νομού Αττικής. (ΕΔΣΝΑ) 

3. Τα δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη του τέλους. Τα δικαιώματα αυτά ανέρχονται σε 2% επί του 

ποσού που εισπράττεται και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 

4. Το τοκοχρεολύσιο των δανείων που έχουν ληφθεί από την υπηρεσία καθαριότητας.  

5. Οι δαπάνες παρελθόντων ετών. 

6. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων .                                                                                          

 

Στην απόφαση επιβολής των τελών, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 38347/25-07-2018 Κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 3086/27-7-

07-2018 τ.Β.’) για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2019, 

αναγράφονται υποχρεωτικά τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

 -την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2017 

- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του 

Π/Υ 2019 

 - την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια, ως άνω περίοδο  

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2018, η οποία υπολογίζεται με βάση τη 

χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2017. 

 

Σας θέτω υπόψη τον  προϋπολογιστικό πίνακα εξόδων υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2019, καθώς και 

τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα στον οποίο καταχωρούνται τα προαναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία 

εσόδων και δαπανών  από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη 

για τον καθορισμό των συντελεστών του τέλους καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2019. 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ  2019 

       ΓΕΝΙΚΗ  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
      

  

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Εκτέλεση 
Προϋπολογισμού  

έτους  2017 

ΕΝΤΑΛΘΕΝ. 
από 1-1 έως 

30-9-2017 

ΕΝΤΑΛΘΕΝ. 
από 1-1 έως 

30-9-2018 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
από       1-10 
έως 31-12-18 

Εκτίμηση 
ΣΥΝΟΛΑ 

ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ 

Για το Ετος  

2019 

6.  ΕΞΟΔΑ             

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
2.782.790,68 2.103.465,84 2.332.215,05 939.049,53 3.271.264,58 3.201.094,82 

61 Αμοιβές τρίτων 13.313,72 12.144,90 19.733,38 100.500,00 120.233,38 189.400,00 

62 Παροχές τρίτων 
1.061.053,36 845.076,23 650.995,69 539.448,00 1.190.443,69 1.704.756,67 

63 Φόροι - Τέλη 
16.055,18 4.230,18 5.214,00 16.500,00 21.714,00 42.000,00 

64 Λοιπά γενικά έξοδα 
26.054,00 25.731,60 30.000,00 3.000,00 33.000,00 53.000,00 

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 
258.736,71 202.119,94 147.879,50 289.648,04 437.527,54 505.000,00 

6721 
 Εισφορά υπέρ Ειδικού Διαβαθμιδικού 

Συνδέσμου Ν.Αττικής . 711.367,75 532.445,25 535.067,50 178.072,50 713.140,00 712.290,00 

6 ΣΥΝΟΛΟ 4.869.371,40 3.725.213,94 3.721.105,12 2.066.218,07 5.787.323,19 6.408.554,15 

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ         

 

  

71 
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθεις 

παγίων 68.312,39 0,00 85.459,56 67.334,75 152.794,31 1.089.350,00 

73 Έργα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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74 
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές 

δαπάνες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

75 
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε 

επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 ΣΥΝΟΛΟ 68.312,39 0,00 85.459,56 67.334,75 152.794,31 1.089.350,00 

8 
Πληρωμές Π.Ο.Ε. Αποδόσεις και 
προβλέψεις             

81 Πληρωμές Π.Ο.Ε.  290.533,71 290.533,71 310.930,67 0,00 310.930,67 222.300,00 

85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων εσόδων 0,00 0,00 0,00 30.786,18 30.786,18 23.897,37 

8 ΣΥΝΟΛΟ 290.533,71 290.533,71 310.930,67 30.786,18 341.716,85 246.197,37 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ  Κ. 6+7+8 5.228.217,50 4.015.747,65 4.117.495,35 2.164.339,00 6.281.834,35 7.744.101,52 
 

00.6521.0002 

& 

00.6526.0002 

Τοκοχρεωλύσια δανείων  

141.320,50 115.625,88 115.625,88 38.541,96 154.167,84 69.000,00 

00.6121.0001 Αντιμισθία Αντιδημάρχου καθαριότητας 
20.520,00 15.390,00 15.390,00 5.130,00 20.520,00 20.520,00 

00.6056 Ετήσια εισφορά υπέρ  / Τ.Π.Δ.Υ. ΤΑΔΚΥ ( 
αναλογία   ποσοσού 0,75% επί Τακτικών εσόδων) 53.026,30 42.016,25 40.662,49 9.750,00 50.412,49 0,00 

00.6151 

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη 
τελών και φόρων, ΣΥΝΟΛΙΚΑ 2,48%  ( Κ.Α. 

6151) 252.234,34 138.933,72 134.457,28 32.240,00 166.697,28 154.337,94 

 

Σύνολο  Λοιπών εξόδων 467.101,14 311.965,85 306.135,65 85.661,96 391.797,61 243.857,94 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.695.318,64 4.327.713,50 4.423.631,00 2.250.000,96 6.673.631,96 7.987.959,46 

 
       

  ΕΣΟΔΑ 
      

  
Έσοδα βάσει καθορισθέντων συντελεστών τελών (Κ.Α. 

0311) 7.070.173,06 5.602.166,13 5.421.664,69 1.300.000,00 6.721.664,69 6.227.404,07 

  
Έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαρ. και ηλεκτροφωτισμού ( 

Κ.Α. 2111 ) 105.691,64 30.717,28 108.561,56 8.000,00 116.561,56 65.000,00 

  

Εισπρακτέα Υπόλ. τελών καθαρ. και 

ηλεκτροφ. ( Κ.Α. 3211) (συνδέεται και με 

Κ.Α. 85) 8.286,37 6.940,65 8.740,64 750,00 9.490,64 32.638,03 

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  χρησης           6.325.042,10 

  
Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης μεταφερόμενο στη 

νέα.         1.488.832,43 1.662.917,36 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 7.184.151,07 5.639.824,06 5.538.966,89 1.308.750,00 8.336.549,32 7.987.959,46 

 

Πλεον./έλλειμμα προηγ. Έτους  1.488.832,43       1.662.917,36 0,00 

 

Απώλεια εσόδων λόγω μη είσπραξη τους με τους 

λογαριασμούς ΔΕΗ   μειώνει ισόποσα τον 0311 

εσόδων.           380.000,00 

 

 

Ειδικότερα, στην παρούσα δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη την συνολική 

μείωση του εισοδήματος των πολιτών και τη συνεπεία αυτής, δυσκολία πολλών συνδημοτών μας να 

ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους, εισηγούμαστε τη μείωση  σε ποσοστό 5% των τελών καθαριότητας και 

φωτισμού κατά το έτος 2019, όπως αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:  

Η μείωση αυτή των τελών  θα συμβάλλει στην ανακούφιση των συμπολιτών μας, δεν θα αλλοιώσει τη 

συνολική εικόνα, δηλαδή αφενός μεν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών θα διατηρηθεί υψηλό, αφετέρου 

δε θα επιδιωχθεί η συστηματικότερη βεβαίωση και είσπραξη των εν λόγω τελών. 

 Επίσης η Οικονομική Επιτροπή με την ίδια  ομόφωνη απόφασή της, εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο την μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από αυτά για  τις ευπαθείς κοινωνικά  ομάδες,  όπως  
τους  απόρους, τα  άτομα  με  αναπηρίες και πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες, όπως η 

ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.  

Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε από το  
άρθρο 13 του Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α΄/2016), ορίζονται τα εξής:  

«Με απόφαση του  δημοτικού  ή  κοινοτικού  συμβουλίου, που  λαμβάνεται  με  την απόλυτη πλειοψηφία του  
αριθμού  των  μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), 

ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες  και  πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητά τους  οριοθετείται  αντίστοιχα από την 

κείμενη νομοθεσία».  

Στην παρούσα δεινή οικονομική και κοινωνική συγκυρία και λαμβάνοντας υπόψη:  
α) την ανωτέρω διάταξη του κώδικα,  
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β) τη συνολική μείωση του εισοδήματος των πολιτών και τη συνεπεία αυτής αδυναμία πολλών συνδημοτών μας 

να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και  

γ) την  εκπεφρασμένη  βούληση του  Δήμου  να επιδείξει τη συμπαράστασή του στις ευπαθείς αυτές ομάδες του 
πληθυσμού.  

Κρίνεται  σκόπιμο να  ληφθεί μέριμνα  για  κάποιες  κατηγορίες  κατά τεκμήριο ασθενέστερων οικονομικά πολιτών 
που πλήττονται από την οικονομική κρίση, όπως οι άποροι, οι πολύτεκνοι και οι ανάπηροι.  

Εισηγούμαστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την παρακάτω μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, για 

τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες του 
Δήμου μας.  Η εν λόγω μείωση των δημοτικών τελών στόχο έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων 

κοινωνικά δημοτών, που έχουν την περίοδο αυτή μεγαλύτερη ανάγκη, με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να βοηθηθούν 
στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται όπως οριοθετείται αντίστοιχα με βάση την κείμενη νομοθεσία.  
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973.  

 
Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

Άποροι  νοούνται  όσοι  έχουν  ετήσιο  εισόδημα  μέχρι  6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20%  για  κάθε  
προστατευόμενο  μέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Για  την  απόδειξη  της ιδιότητας  του   πολυτέκνου   πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης   του  

Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

 
α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

50.000,00 ευρώ.  
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία.  
β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

40.000,00 ευρώ. «Τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 
παραπάνω άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/2006», το οποίο ορίζει  ότι:  «…Ο  γονέας χωρίς  σύζυγο,  ο οποίος  έχει 

τη  γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων  του  και  είναι  μόνος  υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει  τρία  τέκνα  από  τον  ίδιο  ή  διαφορετικούς  γάμους   ή  νομιμοποιηθέντα   ή  νομίμως 
αναγνωρισθέντα  ή  υιοθετημένα  ή εκτός  γάμου γεννηθέντα, τα  οποία  είναι άγαμα και δεν έχουν  συμπληρώσει  

το  εικοστό  τρίτο   (23ο)  έτος  της  ηλικίας  τους  ή  σπουδάζουν   σε αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές  
πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής  εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της ημεδαπής  ή 

της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει  το  εικοστό  

πέμπτο  (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε  αναπηρία σε 
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας ..» 

γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 20.000,00 ευρώ.  Μονογονεϊκές  Οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς 

γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 
αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.  

3.  Για  την απόδειξη  της  ιδιότητας του  αναπήρου  Απόφαση  Υγειονομικής  Επιτροπής Αναπηρίας   του  

Ι.Κ.Α.,  στην  οποία  να  προσδιορίζεται  η  αναπηρία  καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.  
 

Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα είναι το 
επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας.  

Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ 

της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής  
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας ) θα πρέπει 

να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος 
της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.  

          Για όλους τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν και προκειμένου να καλυφτεί το σύνολο των 
προβλεπομένων εσόδων και δαπανών καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 προτείνεται στο Δημοτικό 

Συμβούλιο οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 να μειωθούν σε ποσοστό 5% 

σε σχέση  με το έτος 2018 οι οποίοι ανά τ.μ. (μ2) επιφανείας έχουν ως ακολούθως :  

     1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές για το έτος 2019 είναι οι ακόλουθοι: 
1. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι οικιών γενικά : από 1,96€ ανά τ.μ. σε 1,86 ανά τ.μ. (μείωση 5%) 
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2. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι, εκτός από κατοικία, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, 

γραφεία, βιοτεχνίες και λοιπές επαγγελματικές στέγες με επιφάνειες μέχρι 6.000 μ2:  από 8,34€  ανά τ.μ. 

σε 7,92 € ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

3. Στεγασμένοι και φωτιζόμενοι χώροι της ανωτέρω περιπτώσεως 2, αλλά επιφάνειας μεγαλύτερης των 6000 

μ2 για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 μ2: από 5,01€ ανά τ.μ. σε 4.76 € ανά τ.μ. 

(μείωση 5%)  

4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο 

εξαρτημένους από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 

μ2: από 5,74€ ανά τ.μ.  σε 5,45€ ανά τ.μ. (μείωση 5%)  

5. Για μη στεγασμένους χώρους κ.λ.π. της προηγούμενης 4ης περίπτωσης αλλά με μεγαλύτερη από 6.000 μ2 

επιφανείας κάθε παραπάνω μ2 επιφανείας μετά τα 6.000 μ2: από  1,71€ ανά τ.μ. σε 1,62€ ανά τ.μ. 

(μείωση 5%)  

Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού έτους 2019 θα είναι τα ακόλουθα: 

1.   Στεγασμένοι χώροι οικιών (κατοικίες και κοινόχρηστοι): 

      τ.μ. 1.019.999,00 Χ 1,86€ = 1.897.198,14€ 

2.   Στεγασμένοι χώροι καταστημάτων-Σχολείων με επιφάνεια μέχρι 6.000 μ2. 

      τ.μ. 31.697 Χ 7,92€=  251.040,24€  

3.   Στεγασμένοι χώροι καταστημάτων Σχολείων επιφάνειας πέραν των 6.000 μ2: 

      τ.μ. 31.290 Χ 4,76€ =  148.940,40€ 

4.   Ακάλυπτοι χώροι μέχρι 6.000 μ2: 

      τ.μ. 24.417 Χ 5,45€ =  133.072,65€ 

5.   Ακάλυπτοι χώροι  πέραν των 6.000 μ2: 

      τ.μ. 195.900 Χ  1,62€ =  317.358,00€ 

                 ΣΥΝΟΛΟ :   2.747.609,43 

 

  2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ                       

     Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 κατά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 
1. Κατοικίες    από 1,43€  ανά  τ.μ. σε 1,36€ ανά τ.μ. (μείωση 5%). 

2. Γενικής χρήσης Α΄ από 7,15€  ανά  τ.μ. σε 6,79€ ανά τ.μ. (μείωση 5%)  

3. Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β΄ από 6,51€ ανά τ.μ. σε 6,18€ ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

4. Μη στεγασμένοι χώροι από 7,15€ ανά τ.μ. σε 6,79€  ανά τ.μ.  (μείωση 5%)  

Όσον αφορά την Γενική χρήση προσδιορίζονται σε δύο κατηγορίες: 

- Α κατηγορία που περιλαμβάνει την επαγγελματική στέγη με πρόσωπο στις Λ. Κηφισίας, στα Ο.Τ.4,5,7,8,  

Δημ.Βασιλείου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομήρου, Στρατήγη, Λ.Μεσογείων Ο.Τ.16 και Σούπερ Μάρκετ 

Σκλαβενίτης. 

- Β κατηγορία, που περιλαμβάνει την επαγγελματική στέγη για την υπόλοιπη περιοχή της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Ψυχικού.   

 

Στη Δ.Ε.Η. γνωστοποιείται μόνο ένας συντελεστής, της επαγγελματικής στέγης και τα τέλη θα εισπραχθούν με 
τη μέθοδο των πλασματικών μέτρων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες λειτουργίας της μηχανογράφησης 

της Δ.Ε.Η. και μέχρι αυτές οι διαδικασίες να τροποποιηθούν οπότε η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με τα 
πραγματικά μέτρα. 

Ο Δήμος δηλαδή θα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των τελών της επαγγελματικής στέγης έναν ενιαίο 

συντελεστή και προσδιορίζει για καθέναν από τους υπόχρεους το σε τετραγωνικά μέτρα εμβαδόν του χώρου, το 
οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί του ενιαίου συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο με αυτό που προκύπτει από το γινόμενο 

του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή.  

      Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη  καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2018 θα είναι τα ακόλουθα: 
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1.   Κατοικίες                          719.680τ.μ. Χ  1,36€   = 978.764,80€ 

2    Γενικής χρήσης Α΄                       95.839τ.μ  Χ  6,79€   =   650.746,81€ 

3 Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β΄  117.467μ.  Χ  6,18€   =  725.946,06€ 

4. Μη στεγασμένοι χώροι                  5.750τ.μ.  Χ  6,79€   =     39.042,50€ 

 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ :   2.394.500,17 €  

 

        3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 κατά κατηγορία είναι 
οι ακόλουθοι: 

1. για τις κατοικίες από 1,96€  ανά τμ. σε 1,86€ ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

2. για τους λοιπούς στεγασμένους και μη χώρους διαφόρων χρήσεων από 6,66€ ανά τμ. σε 6,33€ ανά τ.μ. 

(μείωση 5%) 

Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού έτους 2019 θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Από κατοικίες             737.653τ.μ. Χ 1,86 € = 1.372.034,58 € 

2. Από λοιπούς χώρους    14.733τ.μ.  Χ 6,33 € =   93.259,89 €. 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ :   1.465.294,47 €. 

 

Με βάση τα ανωτέρω για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να 
εισπραχθούν από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 6.607.404,07 €. 

Στα ανωτέρω έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2118 και 3218 οι οποίοι αφορούν έσοδα από 
παλαιές οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2019 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν 

από εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 65.000 και 32.638,03 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ποσού 

97.638,00 ευρώ. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2019, υπολογίστηκε, επίσης βάση των οδηγιών 
της υπ’ αριθμό 38347/25-07-2018 Κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ),που 

δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 3086/27-7-07-2018 Τ.Β.’)και η πρόβλεψη μη είσπραξης ΚΑ 85 ποσού 23.897,37€ 

Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2017 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του 2018 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 
πλεόνασμα χρήσης  2017 ποσού 1.488.832,43 ευρώ, το οποίο εκτιμούμε ότι  έως 31-12-2018 θα ανέλθει σε 

1.662.917,36 €,  που προήλθε κυρίως  από μη πραγματοποιηθείσα προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού κατά τα 

προαναφερόμενα έτη και η οποία έχει προγραμματιστεί για το έτος 2019.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα διαφυγόντα έσοδα από καθυστερήσεις πληρωμών Δ.Ε.Η. 

λόγω της οικονομικής κρίσης, συνεπεία της οποίας κάποια ακίνητα παραμένουν κλειστά, ή  διακανονίζουν οι 
ιδιοκτήτες  την καταβολή των ποσών των λογαριασμών της ΔΕΗ σε δόσεις, τα οποία για το έτος 2018 και με τα 

μέχρι σήμερα στοιχεία θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των 380.000,00€  

Επομένως για το έτος 2019 η απώλεια εσόδων εκ των προαναφερομένων λόγων , υπολογίζεται ότι θα ανέλθει 
τουλάχιστον  στο ίδιο ποσόν των 380.000,00€, εκτίμηση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον πιο 

ακριβέστερο καθορισμό των συντελεστών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού για 

το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 7.987.959,46 €. 

( 6.607.404,07  +  65.000,00  +  32.638,03  + 1.662.917,36 - 380.000,00  =  7.987.959,46 ). 

 

Β. Περί φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων διατηρείται  σε  πενήντα πέντε λεπτά (0,55) του ευρώ ανά τ.μ. για κάθε 

φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες (Φιλοθέης, 

Ψυχικού και Νέου Ψυχικού), ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων χώρων διατηρείται σε (0,30) . 
Από τον συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ανέρχεται σε (0,55) ανά τ.μ. και σε (0,30) 
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ανά τ.μ. μη στεγαζόμενης επιφάνειας, το ποσό των (0,15) (ήτοι 0,05 λεπτά αύξηση που έγινε το 2013, 0,05 

λεπτά αύξηση που έγινε το 2014 και 0,05 λεπτά αύξηση για το έτος 2015) ανά τ.μ. για τις στεγαζόμενες 

επιφάνειες και (0,10) ήτοι 0,05 λεπτά αύξηση που έγινε το 2014 και 0,05 λεπτά αύξηση για το έτος 2015 ανά 
τ.μ. για τις μη στεγαζόμενες επιφάνειες θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990).  

 

Γ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας προτείνεται να παραμείνει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις 
(3) Δημοτικές Κοινότητες (Φιλοθέης , Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

 
ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2019 

  Kωδικός    Περιγραφή  Προϋπολογ. 

δαπάνη ως 

διαμορφώθηκε 

έως 30/09/2018 

Προϋπολογ. 

δαπάνη  για 

το 

έτος  2019 
20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

Βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)  
 

1.595.000,00 

 

1.515.000,00 
20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  

Εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κι λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές  

 

160.000,00 

 

210.000,00 

20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

290.000,00 

 

240.000,00 
20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες και  

Λοιπές πρόσθετες αμοιβές  

 

35.000,00 

 

30.000,00 

20.6041 Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός , 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

550.000,00 

 

480.000,00 
20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες και  

Λοιπές πρόσθετες αμοιβές  

 

80.000,00 

 

50.000,00 

20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 232.000,00 260.000,00 
20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

 

90.000,00 

 

68.000,00 
20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 170.000,00 130.000,00 
20.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ.- 

ΤΑΔΚΥ(Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων  

0,00 54.038,96 

20.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος  22.300,00 59.465,12 
20.6063.0002 Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος  26.468,97 31.003,40 
20.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  22.000,00 35.000,00 
2060630004 Αποπληρωμή Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 11.952,02 15000,00 
20.6063.0005 Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής  24.600,00 24.600,00 
20.6112.0002 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τεχνικό σύμβουλο,υποστήριξης-

επιμόρφ.στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των 

κρατ.αυτοκ/των,της εξοικονόμησης πόρων 

0,00 0,00 

20.6112.0003 Παροχή υπηρεσίας για την κατάρτιση τοπικού σχεδίου 

διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) από εξωτερικό 

συνεργάτη 

0,00 24.000,00 

20.6112.0004 Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας για την κατάρτιση 

τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)από 

εξωτερικό συνεργάτη 

 

0,00 

 

0,00 

20.6112.0005 Παροχή υπηρεσίας για την χωροθέτηση των κάδων 

απορριμμάτων και ανακύκλωση και βελτιοποίηση των 

δρομολογίων αποκομιδή των απορριμματοφόρων  

 

10.000,00 

 

 

24.000,00 
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20.6112.0006 Αποπληρωμή παρεχ.υπηρεσιών από τεχνικό 

σύμβουλο,υποστήριξης-επιμόρφ.στα πλαίσια της ορθής 

διαχείρισης του στόλου των κρατ.αυτοκ/των,της 

εξοικον πόρων 

 

0,00 

 

0,00 

20.6112.0007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά 

ζητήματα και αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών 

κινδύνων εκτός αυτής που προορίζεται για 

κατασκευαστικά έργα 

 

0,00 

 

0,00 

20.6142.0001 Καθορισμός και απολύμανση κάδων 

Απορριμμάτων & ανακύκλωσης  

9.000,00 10.000,00 

20.6142.0002 Αποπληρωμή καθαρισμού και απολύμανση 

κάδων απορριμμάτων 

16.495,72 15.000,00 

20.6142.0003 Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων 

από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

20.000,00 20.000,00 

20.6142.0004 Συντήρηση και επισκευή κάδων 12.400,00 0,00 
20.6142.0005 Αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών 

αντικειμένων  

74.000,00 74.400,00 

20.6142.0006 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κάδων 7.165,96 22.000,00 
20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας  

 

860.000,00 

 

860.000,00 

20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχν. Εγκαταστάσεων 5.000,00 5.000,00 
20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 60.419,77 30.000,00 
20.6236.0001 Μίσθωση για χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων 5.000,00 5.000,00 
20.6236.0002 Μίσθωμα και συντήρηση χημικών τουαλετών 3.000,00 3.000,00 
20.6236.0003 Αποπληρωμή μισθώματος και συντήρησης  

Χημικών τουαλετών 

 

833,29 

 

3.800,00 
20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχν. εγκαταστάσεων 3.000,00 3.000,00 
20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 28.000,00 35.000,00 
20.6262.0009 Εργασίες αποκατάστασης καλωδίων Δημοτικού 

φωτισμού 

0,00 0,00 

20.6262.0010 Εργασίες αντικατάστασης φωτιστ. Σωμάτων 10.000,00 10.000,00 
20.6262.0012 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτ. Ενότητας Νέου Ψυχικού 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

20.6262.0013 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης  

 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

20.6262.0014 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

15.000,00 

 

0,00 

20.6262.0016 Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

2.973,78 

 

0,00 

20.6262.0017 Αποπληρωμή Εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας  Φιλοθέης  

 

1.406,55 

 

0,00 

20.6262.0018 Αποπληρωμή Εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

9.229,91 

 

24.056,67 

20.6263.0001 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 

μέσων  

 

153.595,80 

 

207.000,00 
20.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικ. μέσων 315,404,20 250,000,00 
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20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών 60.000,00 40.0000,00 
20.6264.0002 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και 

φορτωτών 

        30.505,21 53.000,00 

20.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

 

2500,00 

 

3.000,00 
20.6265.0002 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 

500,00 

 

500,00 
20.6279.0001 Ενεργειακή αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

0,00 130,000,00 

20.6279.0002 Παροχή υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου 

υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή 

Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

0,00 12,400,00 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20.000,00 25.000,00 
20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων 

κλπ) 

13.000,00 17.000,00 

20.6411.0001 Διόδια απορριμματοφόρων-φορτηγών 30.000,00 40.000,00 
20.6414.0001 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 7.000,00 
20.6414.0002 Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει 1.000,00 1.500,00 
20.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για 

μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 

 

500,00 

 

1.000,00 
20.6422.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για 

μετακίνηση στο εξωτερικό 

500,00 500,00 

20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 3.000,00 
20.6615.0001 Εκτύπωση κανονισμού καθαριότητας προς διανομή  0,00 5.000,00 
20.6615.0002 Εκτύπωση βιβλίων, εντύπων κλπ για το γραφείο 

κίνησης και τη λειτουργία της υπηρεσίας 

 

5.000,00 

 

5.000,00 
20.6615.0003 Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων 5.000,00 5.000,00 
20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 21.390,48 12.000,00 
20.6634.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμ. & ανακύκλωσης 10.000,00 10.000,00 
20.6634.0002 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας 0,00 0,00 
20.6634.0003 Αποπληρωμή προμήθειας σάκων απορριμμάτων 

Και ανακύκλωσης  

 

20.435,20 

 

64.500,00 
20.6634.0004 Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης  3.000,00 4.000,00 
    
20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 

190.000,00 

 

0,00 
20.6641.0002 Αποπληρωμή σύμβασης προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

 

115.350,67 

 

269.000,00 
20.6641.0003 Λοιπές προμήθειες καυσίμων 3.000,00 0,00 
20.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  2.302,60 0,00 
20.6643.0002 Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 

 

2.146,44 

 

4.000,00 
20.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες  

2.000,00 1.600,00 

20.6644.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 

0,00 1,700,00 

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 50.000,00 12.400,00 
20.6662.0010 Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογ. υλικού 11.331,02 24.800,00 
20.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικ μέσων (ελαστικά) 42.000,00 12.000,00 
20.6671.0002  Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

(ελαστικά) 

8.038,04 37.000,00 
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20.6672.0001 Ανταλλακτικά (σκούπες ) για σάρωθρα 25.000,00 12.000,00 
20.6672.0002 Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες ) για σάρωθρα 0,00 13.000,00 
20.6681 Υλικά  φαρμακείου 2.000,00 0,00 
20.6699.0001 Είδη ασφαλείας οχημάτων 2.000,00 2.000,00 
20.6699.0002 Προμήθεια κίτρινης λωρίδας λογοτύπου οχημάτων  

0,00 

 

0,00 
20.6699.0003 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 
20.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

711.367,73 

 

712.290,00 

20.7132.0001 Προμήθεια δύο απορριμματ. (δορυφορικά) 180.000,00 178.560,00 
20.7132.0002 Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου (τύπου πρέσας) με 

ανυψωτικό μηχανισμό 

 

190.000,00 

 

189.720,00 
20.7132.0003 Προμήθεια ενός ημιφορτηγού ανατρεπόμενου 50.000,00 0,00 
20.7132.0004 Προμήθεια δικύκλων-τρικύκλων-τετρακύκλ 0,00 5.000,00 
20.7132.0005 Προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου (με αρπάγη) 0,00 100.000,00 
20.7132.0006 Προμήθεια ημιφορτηγών 35.000,00 34.720,00 
20.7132.0007 Προμήθεια επιβατικών 14.000,00 13.950,00 
20.7132.0008 Προμήθεια γερανού προσαρμοζομένου επί οχημάτων 0,00 0,00 
20.7132.0009 Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων 30m3 (roll container) 0,00 0,00 
20.7132.0010 Προμήθεια συστήματος κάλυψης roll container   25.000,00 24.800,00 
20.7132.0011 Αποπληρωμή προμήθειας γερανού προσαρμοζόμενου επί οχήματος 33.000,00 50.000,00 
20.7132.0012 Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής ) 15.000,00 15.000,00 
20.7132.0013 Προμήθεια αναρροφητικού  σαρώθρου 190.000,00 220.000,00 
 

20.7132.0014 
Προμήθεια γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων 50.000,00 0,00 

20.7132.0015 Προμήθεια απορριματοκιβωτίου 30m3(roll container) 24.000.00 0.00 
20.7132.0016 Αποπληρωμή Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα 

φορτωτής ) 

0,00 15.000,00 

20.7132.0017 Αποπληρωμή Προμήθεια απορριματοκιβωτίου 

30m3(roll container) 

0,00 24.000,00 

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμ. και ανακύκλωσης 144.400,00 120.000,00 
20.7135.0004 Αποπληρωμή προμήθειας κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης   

            0,00 0,00 

20.7135.0006 Εγκατάσταση τηλεματικής παρακολούθησης στο στόλο 

οχημάτων του Δήμου 

24.000,00 24.000,00 

20.7135.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 44.000,00 0,00 
20.7135.0008 Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 4.000,00 0,00 
20.7135.0009 Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού 24.800,00 24.800,00 
20.7135.0010 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και πιλοτική 

εφαρμογή 

0,00 24.800,00 

20.7135.0011 Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από 

οδοστρώματα 

1.000,00 1.000,00 

20.7135.0012 Αποπληρωμή προμήθειας  φωτιστικών σωμάτων 3.658,75 0,00 
20.7135.0013 Προμήθεια συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης 

των υπόγειων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

 

20.000,00 

 

20.000,00 
20.7135.0014 

 
Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα 2.000,00 4.000,00 

20.8111 Αμοιβές και έξοδα  προσωπικού 120.253,76 140.000,00 
20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8.325,36 10.000,00 
20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 43.181,99 32.300,00 
20.8114 Φόροι - Τέλη   
20.8115 Διάφορα έξοδα 4.402,72 5.000,00 
20.8116 Δαπάνες  προμήθειας αναλωσίμων 105.660,99 25.000,00 
20.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 
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20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 31.620,00 10.000,00 
20.8122 Εργα 0,00 0,00 
20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 32.051,17 23.897,37 
00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ/ΤΑΔΚΥ 49.890,70 0,00 
00.6121.0001 Αντιμισθία Αντιδημάρχου καθαριότητας 21.512,88 20.520,00 
00.6521.0002 Τοκοχρεολύσια δανείων  65.000,00 69.000,00 
00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 162.689,34 154.337,94 

                                               ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 8.218.545,00 7.987.959,46 
 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 & 72 παρ. 1ζ΄ του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.4368/2016 

3. Τις  διατάξεις του άρθρου 66 του Β. Δ/τος της 24/9-20/10/1958, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, 

5. Τις διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976 και το άρθρο 5 του Ν. 

1080/1980, 

6. Τις διατάξεις του Ν.Δ.57/1973, 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/2006, 

8. Την υπ’ αριθμ. 38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/27-7-

2018 τ.Β’), 

9. Την υπ’ αριθμ.313/29-11-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Α.   Επιβάλει τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το 

έτος 2019, ως ακολούθως: 

     1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές για το έτος 2019 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι οικιών γενικά : από 1,96€ ανά τ.μ. σε 1,86 ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

2. Στεγασμένοι και φωτισμένοι χώροι, εκτός από κατοικία, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, 

γραφεία, βιοτεχνίες και λοιπές επαγγελματικές στέγες με επιφάνειες μέχρι 6.000 μ2:  από 8,34€  ανά τ.μ. 

σε 7,92 € ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

3. Στεγασμένοι και φωτιζόμενοι χώροι της ανωτέρω περιπτώσεως 2, αλλά επιφάνειας μεγαλύτερης των 6000 

μ2 για κάθε μέτρο τετραγωνικής επιφάνειας μετά τα 6.000 μ2: από 5,01€ ανά τ.μ. σε 4.76 € ανά τ.μ. 

(μείωση 5%)  

4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο 

εξαρτημένους από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 

μ2: από 5,74€ ανά τ.μ.  σε 5,45€ ανά τ.μ. (μείωση 5%)  

5. Για μη στεγασμένους χώρους κ.λ.π. της προηγούμενης 4ης περίπτωσης αλλά με μεγαλύτερη από 6.000 μ2 

επιφανείας κάθε παραπάνω μ2 επιφανείας μετά τα 6.000 μ2: από  1,71€ ανά τ.μ. σε 1,62€ ανά τ.μ. 

(μείωση 5%)  
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Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2019 θα είναι τα ακόλουθα: 

1.   Στεγασμένοι χώροι οικιών (κατοικίες και κοινόχρηστοι): 

      τ.μ. 1.019.999,00 Χ 1,86€ = 1.897.198,14€ 

2.   Στεγασμένοι χώροι καταστημάτων-Σχολείων με επιφάνεια μέχρι 6.000 μ2. 

      τ.μ. 31.697 Χ 7,92€=  251.040,24€  

3.   Στεγασμένοι χώροι καταστημάτων Σχολείων επιφάνειας πέραν των 6.000 μ2: 

      τ.μ. 31.290 Χ 4,76€ =  148.940,40€ 

4.   Ακάλυπτοι χώροι μέχρι 6.000 μ2: 

      τ.μ. 24.417 Χ 5,45€ =  133.072,65€ 

5.   Ακάλυπτοι χώροι  πέραν των 6.000 μ2: 

      τ.μ. 195.900 Χ  1,62€ =  317.358,00€ 

                 ΣΥΝΟΛΟ :   2.747.609,43 

 

  2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ                       

     Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 κατά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 
1. Κατοικίες    από 1,43€  ανά  τ.μ. σε 1,36€ ανά τ.μ. (μείωση 5%). 

2. Γενικής χρήσης Α΄ από 7,15€  ανά  τ.μ. σε 6,79€ ανά τ.μ. (μείωση 5%)  

3. Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β΄ από 6,51€ ανά τ.μ. σε 6,18€ ανά τ.μ. (μείωση 5%) 

4. Μη στεγασμένοι χώροι από 7,15€ ανά τ.μ. σε 6,79€  ανά τ.μ.  (μείωση 5%)  

Όσον αφορά την Γενική χρήση προσδιορίζονται σε δύο κατηγορίες: 

- Α κατηγορία που περιλαμβάνει την επαγγελματική στέγη με πρόσωπο στις Λ. Κηφισίας, στα Ο.Τ.4,5,7,8,  

Δημ.Βασιλείου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομήρου, Στρατήγη, Λ.Μεσογείων Ο.Τ.16 και Σούπερ Μάρκετ 

Σκλαβενίτης. 

- Β κατηγορία, που περιλαμβάνει την επαγγελματική στέγη για την υπόλοιπη περιοχή της Δημοτικής 

Κοινότητας Ν. Ψυχικού.   

 
Στη Δ.Ε.Η. γνωστοποιείται μόνο ένας συντελεστής, της επαγγελματικής στέγης και τα τέλη θα εισπραχθούν με 

τη μέθοδο των πλασματικών μέτρων, σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα διαδικασίες λειτουργίας της μηχανογράφησης 

της Δ.Ε.Η. και μέχρι αυτές οι διαδικασίες να τροποποιηθούν οπότε η χρέωση θα γίνεται σύμφωνα με τα 
πραγματικά μέτρα. 

Ο Δήμος δηλαδή θα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των τελών της επαγγελματικής στέγης έναν ενιαίο 
συντελεστή και προσδιορίζει για καθέναν από τους υπόχρεους το σε τετραγωνικά μέτρα εμβαδόν του χώρου, το 

οποίο πολλαπλασιαζόμενο επί του ενιαίου συντελεστή αποδίδει ποσόν ίσο με αυτό που προκύπτει από το γινόμενο 

του πραγματικού εμβαδού επί τον κατά κατηγορία συντελεστή.  

      Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη  καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2018 θα είναι τα ακόλουθα: 
1.   Κατοικίες                          719.680τ.μ. Χ  1,36€   = 978.764,80€ 

2    Γενικής χρήσης Α΄                       95.839τ.μ  Χ  6,79€   =   650.746,81€ 

3 Λοιποί χώροι γενικής χρήσης Β΄  117.467μ.  Χ  6,18€   =  725.946,06€ 

4. Μη στεγασμένοι χώροι                  5.750τ.μ.  Χ  6,79€   =     39.042,50€ 

 

                                                                            ΣΥΝΟΛΟ :   2.394.500,17 €  

 

        3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 κατά κατηγορία είναι 
οι ακόλουθοι: 

1. για τις κατοικίες από 1,96€  ανά τμ. σε 1,86€ ανά τ.μ. (μείωση 5%) 
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2. για τους λοιπούς στεγασμένους και μη χώρους διαφόρων χρήσεων από 6,66€ ανά τμ. σε 6,33€ ανά τ.μ. 

(μείωση 5%) 

Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας 
και φωτισμού έτους 2019 θα είναι τα ακόλουθα: 

1. Από κατοικίες             737.653τ.μ. Χ 1,86 € = 1.372.034,58 € 

2. Από λοιπούς χώρους    14.733τ.μ.  Χ 6,33 € =   93.259,89 €. 

                                                       ΣΥΝΟΛΟ :   1.465.294,47 €. 

 

Με βάση τα ανωτέρω για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 ανέρχεται στο ποσό των 6.607.404,07 €. 

Στα ανωτέρω έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2118 και 3218 οι οποίοι αφορούν έσοδα από 
παλαιές οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2019 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν 

από εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 65.000 και 32.638,03 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ποσού 
97.638,00 ευρώ. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2019, υπολογίστηκε, επίσης βάση των οδηγιών 

της υπ’ αριθμό 38347/25-07-2018 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3086/27-7-2018 

τ.Β.’) και η πρόβλεψη μη είσπραξης ΚΑ 85 ποσού 23.897,37€ 

Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2017 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού του 2018 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 
πλεόνασμα χρήσης  2017 ποσού 1.488.832,43 ευρώ, το οποίο εκτιμούμε ότι  έως 31-12-2018 θα ανέλθει σε 

1.662.917,36 €,  που προήλθε κυρίως  από μη πραγματοποιηθείσα προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού κατά τα 
προαναφερόμενα έτη και η οποία έχει προγραμματιστεί για το έτος 2019.  

Επιπροσθέτως, θα πρέπει να συνυπολογιστούν και τα διαφυγόντα έσοδα από καθυστερήσεις πληρωμών Δ.Ε.Η. 

λόγω της οικονομικής κρίσης, συνεπεία της οποίας κάποια ακίνητα παραμένουν κλειστά, ή  διακανονίζουν οι 
ιδιοκτήτες  την καταβολή των ποσών των λογαριασμών της ΔΕΗ σε δόσεις, τα οποία για το έτος 2018 και με τα 

μέχρι σήμερα στοιχεία θα ανέλθουν περίπου στο ποσό των 380.000,00€  

Επομένως για το έτος 2019 η απώλεια εσόδων εκ των προαναφερομένων λόγων, υπολογίζεται ότι θα ανέλθει 

τουλάχιστον  στο ίδιο ποσόν των 380.000,00€, εκτίμηση η οποία πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον πιο 

ακριβέστερο καθορισμό των συντελεστών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού για 

το έτος 2019 ανέρχεται στο ποσό των 7.987.959,46 €. 

( 6.607.404,07  +  65.000,00  +  32.638,03  + 1.662.917,36 - 380.000,00  =  7.987.959,46 ). 

 

Β. Την μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και 
πολύτεκνους, τους τρίτεκνους και τις μονογονεϊκές οικογένειες του Δήμου μας.  Η εν λόγω μείωση των δημοτικών 

τελών στόχο έχει τη στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικά δημοτών, που έχουν την περίοδο αυτή 
μεγαλύτερη ανάγκη, με κοινωνικά κριτήρια, ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.  

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται όπως οριοθετείται αντίστοιχα με βάση την κείμενη νομοθεσία.  
1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα με το Ν.Δ. 57/1973.  

 
Άποροι: Πλήρης απαλλαγή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.  

Άποροι  νοούνται  όσοι  έχουν  ετήσιο  εισόδημα  μέχρι  6.000,00 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 20%  για  κάθε  
προστατευόμενο  μέλος, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  

2. Για  την  απόδειξη  της ιδιότητας  του   πολυτέκνου   πιστοποιητικό  οικογενειακής κατάστασης   του  

Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής  συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

 
α) Πολύτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

50.000,00 ευρώ.  
Πολύτεκνοι νοούνται όσοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) ανήλικα παιδιά ή ενήλικα μέχρι 25 ετών που να 

σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους 

θητεία.  
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β) Τρίτεκνοι: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 

40.000,00 ευρώ. «Τρίτεκνοι εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους εφόσον πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του 

παραπάνω άρθρου 6 παρ.2 του Ν.3454/2006», το οποίο ορίζει  ότι:  «…Ο  γονέας χωρίς  σύζυγο,  ο οποίος  έχει 
τη  γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων  του  και  είναι  μόνος  υπόχρεος σε διατροφή αυτών, θεωρείται 

πολύτεκνος, εφόσον έχει  τρία  τέκνα  από  τον  ίδιο  ή  διαφορετικούς  γάμους   ή  νομιμοποιηθέντα   ή  νομίμως 
αναγνωρισθέντα  ή  υιοθετημένα  ή εκτός  γάμου γεννηθέντα, τα  οποία  είναι άγαμα και δεν έχουν  συμπληρώσει  

το  εικοστό  τρίτο   (23ο)  έτος  της  ηλικίας  τους  ή  σπουδάζουν   σε αναγνωρισμένες  τριτοβάθμιες  σχολές  

πανεπιστημιακής  και  τεχνολογικής  εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  της ημεδαπής  ή 
της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει  το  εικοστό  

πέμπτο  (25ο) έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε  αναπηρία σε 
ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας ..» 

γ) Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% για ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μέχρι 20.000,00 ευρώ.  Μονογονεϊκές  Οικογένειες νοούνται όσες αποτελούνται από έναν γονιό (χωρίς 

γάμο ή σε κατάσταση χηρείας) και ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί ή ενήλικο μέχρι 25 ετών που να σπουδάζει σε 

αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία.  
3.  Για  την απόδειξη  της  ιδιότητας του  αναπήρου  Απόφαση  Υγειονομικής  Επιτροπής Αναπηρίας   του  

Ι.Κ.Α.,  στην  οποία  να  προσδιορίζεται  η  αναπηρία  καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του.  
 

Άτομα με αναπηρία: Μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού 50% που μοναδικό εισόδημα είναι το 

επίδομα ή η σύνταξη αναπηρίας.  
Ενήλικες με ποσοστό αναπηρίας θεωρούνται όσοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω με απόφαση σε ισχύ 

της κατά περίπτωση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής  
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά (στις περιπτώσεις όπου είναι δυνατό να υπάρχει μεταβολή της ιδιότητας ) θα πρέπει 

να προσκομίζονται στην αρχή του κάθε έτους επικαιροποιημένα, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος 
της τήρησης της ιδιότητας με βάση την οποία υφίσταται η απαλλαγή.  

          Για όλους τους ανωτέρω λόγους που προαναφέρθηκαν και προκειμένου να καλυφτεί το σύνολο των 

προβλεπομένων εσόδων και δαπανών καθαριότητας και φωτισμού για το 2019 προτείνεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο οι συντελεστές των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 να μειωθούν σε ποσοστό 5% 

σε σχέση  με το έτος 2018 οι οποίοι ανά τ.μ. (μ2) επιφανείας έχουν ως ακολούθως :  

 

Γ. Περί φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

Επιβάλει φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων ως ακολούθως: 
Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων διατηρείται  σε  πενήντα πέντε λεπτά (0,55) του ευρώ ανά τ.μ. για κάθε 

φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες (Φιλοθέης, 
Ψυχικού και Νέου Ψυχικού), ο δε φόρος ηλεκτροδοτούμενων μη στεγασμένων χώρων διατηρείται σε (0,30). 

Από τον συντελεστή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων που ανέρχεται σε (0,55) ανά τ.μ. και σε (0,30) 

ανά τ.μ. μη στεγαζόμενης επιφάνειας, το ποσό των (0,15) (ήτοι 0,05 λεπτά αύξηση που έγινε το 2013, 0,05 
λεπτά αύξηση που έγινε το 2014 και 0,05 λεπτά αύξηση για το έτος 2015) ανά τ.μ. για τις στεγαζόμενες 

επιφάνειες και (0,10) ήτοι 0,05 λεπτά αύξηση που έγινε το 2014 και 0,05 λεπτά αύξηση για το έτος 2015 ανά 
τ.μ. για τις μη στεγαζόμενες επιφάνειες θα διατεθεί αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών 

των σχολείων (άρθρο 113 παρ. 6β΄ του Ν.1892/1990).  

 
Δ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

Επιβάλει Τέλος Ακίνητης Περιουσίας ως ακολούθως: 

Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας παραμένει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές 

Κοινότητες (Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

 

 

ΕΞΟΔΑ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  2019 

  Kωδικός    Περιγραφή  Προϋπολογ. 

δαπάνη ως 

διαμορφώθηκε 

έως 30/09/2018 

Προϋπολογ. 

δαπάνη  για 

το 

έτος  2019 
20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

Βασικός μισθός , δώρα εορτών, γενικά και ειδικά επιδόματα)  
 

1.595.000,00 

 

1.515.000,00 
20.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για  

Εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες κι λοιπές 

πρόσθετες αμοιβές  

 

160.000,00 

 

210.000,00 
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20.6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός , 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

290.000,00 

 

240.000,00 
20.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες και  

Λοιπές πρόσθετες αμοιβές  

 

35.000,00 

 

30.000,00 

20.6041 Τακτικές αποδοχές ( περιλαμβάνονται βασικός μισθός , 

δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

 

550.000,00 

 

480.000,00 
20.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες και  

Λοιπές πρόσθετες αμοιβές  

 

80.000,00 

 

50.000,00 

20.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 232.000,00 260.000,00 
20.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 

αορίστου χρόνου 

 

90.000,00 

 

68.000,00 
20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 170.000,00 130.000,00 
20.6056.0002 Ετήσια εισφορά υπέρ επικουρικής ασφάλισης Τ.Π.Δ.Υ.- 

ΤΑΔΚΥ(Ποσοστό 0,75% επί των τακτικών εσόδων  

0,00 54.038,96 

20.6063.0001 Προμήθεια γάλακτος  22.300,00 59.465,12 
20.6063.0002 Αποπληρωμή προμήθειας γάλακτος  26.468,97 31.003,40 
20.6063.0003 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας  22.000,00 35.000,00 
2060630004 Αποπληρωμή Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας 11.952,02 15000,00 
20.6063.0005 Έξοδα εξετάσεων προληπτικής ιατρικής  24.600,00 24.600,00 
20.6112.0002 Παρεχόμενες υπηρεσίες από τεχνικό σύμβουλο,υποστήριξης-

επιμόρφ.στα πλαίσια της ορθής διαχείρισης του στόλου των 

κρατ.αυτοκ/των,της εξοικονόμησης πόρων 

0,00 0,00 

20.6112.0003 Παροχή υπηρεσίας για την κατάρτιση τοπικού σχεδίου 

διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) από εξωτερικό 

συνεργάτη 

0,00 24.000,00 

20.6112.0004 Αποπληρωμή παροχής υπηρεσίας για την κατάρτιση 

τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.)από 

εξωτερικό συνεργάτη 

 

0,00 

 

0,00 

20.6112.0005 Παροχή υπηρεσίας για την χωροθέτηση των κάδων 

απορριμμάτων και ανακύκλωση και βελτιοποίηση των 

δρομολογίων αποκομιδή 

των απορριμματοφόρων  

 

10.000,00 

 

 

24.000,00 

20.6112.0006 Αποπληρωμή παρεχ.υπηρεσιών από τεχνικό 

σύμβουλο,υποστήριξης-επιμόρφ.στα πλαίσια της ορθής 

διαχείρισης του στόλου των κρατ.αυτοκ/των,της 

εξοικον πόρων 

 

0,00 

 

0,00 

20.6112.0007 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών για περιβαλλοντικά 

ζητήματα και αξιολόγηση υπαρκτών ή δυνητικών 

κινδύνων εκτός αυτής που προορίζεται για 

κατασκευαστικά έργα 

 

0,00 

 

0,00 

20.6142.0001 Καθορισμός και απολύμανση κάδων 

Απορριμμάτων & ανακύκλωσης  

9.000,00 10.000,00 

20.6142.0002 Αποπληρωμή καθαρισμού και απολύμανση 

κάδων απορριμμάτων 

16.495,72 15.000,00 

20.6142.0003 Τοποθέτηση ιστών φωτισμού και φωτιστικών σωμάτων 

από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

20.000,00 20.000,00 

20.6142.0004 Συντήρηση και επισκευή κάδων 12.400,00 0,00 
20.6142.0005 Αποκομιδή φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών 

αντικειμένων  

74.000,00 74.400,00 

20.6142.0006 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής κάδων 7.165,96 22.000,00 
20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών , 

πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 

 

860.000,00 

 

860.000,00 
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διαδικασίας  
20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχν. Εγκαταστάσεων 5.000,00 5.000,00 
20.6234 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 60.419,77 30.000,00 
20.6236.0001 Μίσθωση για χώρο στάθμευσης απορριμματοφόρων 5.000,00 5.000,00 
20.6236.0002 Μίσθωμα και συντήρηση χημικών τουαλετών 3.000,00 3.000,00 
20.6236.0003 Αποπληρωμή μισθώματος και συντήρησης  

Χημικών τουαλετών 

 

833,29 

 

3.800,00 
20.6252 Ασφάλιστρα μηχανημάτων-Τεχν. εγκαταστάσεων 3.000,00 3.000,00 
20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 28.000,00 35.000,00 
20.6262.0009 Εργασίες αποκατάστασης καλωδίων Δημοτικού 

φωτισμού 

0,00 0,00 

20.6262.0010 Εργασίες αντικατάστασης φωτιστ. Σωμάτων 10.000,00 10.000,00 
20.6262.0012 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτ. Ενότητας Νέου Ψυχικού 

 

15.000,00 

 

15.000,00 

20.6262.0013 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτικής ενότητας Φιλοθέης  

 

15.000,00 

 

15.000,00 

20.6262.0014 Εργασίες αποκατάστασης βλαβών ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και αποκατάστασης δημοτικού 

φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

15.000,00 

 

0,00 

20.6262.0016 Αποπληρωμή εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

2.973,78 

 

0,00 

20.6262.0017 Αποπληρωμή Εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας  Φιλοθέης  

 

1.406,55 

 

0,00 

20.6262.0018 Αποπληρωμή Εργασιών αποκατάστασης βλαβών 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αποκατάστασης 

δημοτικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Ψυχικού 

 

9.229,91 

 

24.056,67 

    
20.6263.0001 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής μεταφορικών 

μέσων  

 

153.595,80 

 

207.000,00 
20.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικ. μέσων 315,404,20 250,000,00 
20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή σαρώθρων και φορτωτών 60.000,00 40.0000,00 
20.6264.0002 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής σαρώθρων και 

φορτωτών 

           

30.505,21 

53.000,00 

20.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

 

2500,00 

 

3.000,00 
20.6265.0002 Αποπληρωμή συντήρησης και επισκευής επίπλων 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

 

 

500,00 

 

500,00 

20.6279.0001 Ενεργειακή αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

0,00 130,000,00 

20.6279.0002 Παροχή υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Συμβούλου 

υποστήριξης του Δήμου για την ενεργειακή 

Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων(Οδοφωτισμός) στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού 

0,00 12,400,00 

20.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 20.000,00 25.000,00 
20.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων 

κλπ) 

13.000,00 17.000,00 

20.6411.0001 Διόδια απορριμματοφόρων-φορτηγών 30.000,00 40.000,00 
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20.6414.0001 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 7.000,00 
20.6414.0002 Αποπληρωμή μεταφορών εν γένει 1.000,00 1.500,00 
20.6422.0001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για 

μετακίνηση εκτός έδρας στο εσωτερικό 

 

500,00 

 

1.000,00 
20.6422.0002 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση υπαλλήλων για 

μετακίνηση στο εξωτερικό 

500,00 500,00 

20.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 3.000,00 
20.6615.0001 Εκτύπωση κανονισμού καθαριότητας προς διανομή  0,00 5.000,00 
20.6615.0002 Εκτύπωση βιβλίων, εντύπων κλπ για το γραφείο 

κίνησης και τη λειτουργία της υπηρεσίας 

 

5.000,00 

 

5.000,00 
20.6615.0003 Εκτύπωση ενημερωτικών φυλλαδίων 5.000,00 5.000,00 
20.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 21.390,48 12.000,00 
20.6634.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμ. & ανακύκλωσης 10.000,00 10.000,00 
20.6634.0002 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας 0,00 0,00 
20.6634.0003 Αποπληρωμή προμήθειας σάκων απορριμμάτων 

Και ανακύκλωσης  

 

20.435,20 

 

64.500,00 
20.6634.0004 Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης  3.000,00 4.000,00 
    
20.6641.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 

 

190.000,00 

 

0,00 
20.6641.0002 Αποπληρωμή σύμβασης προμήθειας καυσίμων και 

λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 

 

115.350,67 

 

269.000,00 
20.6641.0003 Λοιπές προμήθειες καυσίμων 3.000,00 0,00 
20.6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό  2.302,60 0,00 
20.6643.0002 Αποπληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και 

φωτισμό 

 

2.146,44 

 

4.000,00 
20.6644.0001 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές 

ανάγκες  

2.000,00 1.600,00 

20.6644.0002 Αποπληρωμή Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 

λοιπές ανάγκες 

0,00 1,700,00 

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 50.000,00 12.400,00 
20.6662.0010 Αποπληρωμή προμήθειας ηλεκτρολογ. υλικού 11.331,02 24.800,00 
 

20.6671.0001 
Ανταλλακτικά μεταφορικ μέσων (ελαστικά) 

 

42.000,00 12.000,00 

20.6671.0002  Αποπληρωμή ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων 

(ελαστικά) 

8.038,04 37.000,00 

20.6672.0001 Ανταλλακτικά (σκούπες ) για σάρωθρα 25.000,00 12.000,00 
20.6672.0002 Αποπληρωμή ανταλλακτικών (σκούπες ) για σάρωθρα 0,00 13.000,00 
20.6681 Υλικά  φαρμακείου 2.000,00 0,00 
20.6699.0001 Είδη ασφαλείας οχημάτων 2.000,00 2.000,00 
20.6699.0002 Προμήθεια κίτρινης λωρίδας λογοτύπου οχημάτων  

0,00 

 

0,00 
20.6699.0003 Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας καθαριότητας 10.000,00 10.000,00 
20.6721.0001 Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

711.367,73 

 

712.290,00 

20.7132.0001 Προμήθεια δύο απορριμματ. (δορυφορικά) 180.000,00 178.560,00 
20.7132.0002 Προμήθεια ενός απορριμματοφόρου (τύπου πρέσας) με 

ανυψωτικό μηχανισμό 

 

190.000,00 

 

189.720,00 
20.7132.0003 Προμήθεια ενός ημιφορτηγού ανατρεπόμενου 50.000,00 0,00 
20.7132.0004 Προμήθεια δικύκλων-τρικύκλων-τετρακύκλ 0,00 5.000,00 
20.7132.0005 Προμήθεια ενός φορτηγού ανατρεπόμενου (με αρπάγη) 0,00 100.000,00 
20.7132.0006 Προμήθεια ημιφορτηγών 35.000,00 34.720,00 
20.7132.0007 Προμήθεια επιβατικών 14.000,00 13.950,00 
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20.7132.0008 Προμήθεια γερανού προσαρμοζομένου επί οχημάτων 0,00 0,00 
20.7132.0009 Προμήθεια απορριμματοκιβωτίων 30m3 (roll container) 0,00 0,00 
20.7132.0010 Προμήθεια συστήματος κάλυψης roll container   25.000,00 24.800,00 
20.7132.0011 Αποπληρωμή προμήθειας γερανού προσαρμοζόμενου επί οχήματος 33.000,00 50.000,00 
20.7132.0012 Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα φορτωτής ) 15.000,00 15.000,00 
20.7132.0013 Προμήθεια αναρροφητικού  σαρώθρου 190.000,00 220.000,00 
 

20.7132.0014 
Προμήθεια γερανών προσαρμοζόμενων επί οχημάτων 50.000,00 0,00 

20.7132.0015 Προμήθεια απορριματοκιβωτίου 30m3(roll container) 24.000.00 0.00 
20.7132.0016 Αποπληρωμή Προμήθεια ενός εκσκαφέα (τσάπα 

φορτωτής ) 

0,00 15.000,00 

20.7132.0017 Αποπληρωμή Προμήθεια απορριματοκιβωτίου 

30m3(roll container) 

0,00 24.000,00 

20.7135.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμ. και ανακύκλωσης 144.400,00 120.000,00 
20.7135.0004 Αποπληρωμή προμήθειας κάδων απορριμμάτων και 

ανακύκλωσης   

            0,00 0,00 

20.7135.0006 Εγκατάσταση τηλεματικής παρακολούθησης στο στόλο 

οχημάτων του Δήμου 

24.000,00 24.000,00 

20.7135.0007 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 44.000,00 0,00 
20.7135.0008 Αποπληρωμή προμήθειας φωτιστικών σωμάτων 4.000,00 0,00 
20.7135.0009 Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών φωτισμού 24.800,00 24.800,00 
20.7135.0010 Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και πιλοτική 

εφαρμογή 

0,00 24.800,00 

20.7135.0011 Προμήθεια εξοπλισμού απορρόφησης λαδιών από 

οδοστρώματα 

1.000,00 1.000,00 

20.7135.0012 Αποπληρωμή προμήθειας  φωτιστικών σωμάτων 3.658,75 0,00 
20.7135.0013 Προμήθεια συστήματος επιτήρησης στάθμης πλήρωσης 

των υπόγειων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης 

 

20.000,00 

 

20.000,00 
 

20.7135.0014 

 

 

Προμήθεια πυροσβεστήρων για οχήματα 

 

2.000,00 

 

4.000,00 

20.8111 Αμοιβές και έξοδα  προσωπικού 120.253,76 140.000,00 
20.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 8.325,36 10.000,00 
20.8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων 43.181,99 32.300,00 
20.8114 Φόροι - Τέλη   
20.8115 Διάφορα έξοδα 4.402,72 5.000,00 
20.8116 Δαπάνες  προμήθειας αναλωσίμων 105.660,99 25.000,00 
20.8117 Λοιπά έξοδα 0,00 0,00 
20.8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 31.620,00 10.000,00 
20.8122 Εργα 0,00 0,00 
20.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 32.051,17 23.897,37 
00.6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ/ΤΑΔΚΥ 49.890,70 0,00 
00.6121.0001 Αντιμισθία Αντιδημάρχου καθαριότητας 21.512,88 20.520,00 
00.6521.0002 Τοκοχρεολύσια δανείων  65.000,00 69.000,00 
00.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 162.689,34 154.337,94 

                                               ΓΕΝΙΚΟ   ΣΥΝΟΛΟ 8.218.545,00 7.987.959,46 
 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Κανελλάκης Νικόλαος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Δελακουρίδης 

Ιωάννης, Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, Ζερβός Νικόλαος και Γαλάνης Δημήτριος απέχουν. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καβαλάρης Ιωάννης και Συμεωνίδου Χαρίκλεια καταψηφίζουν.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  288/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
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Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδριάσεως του ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

3ην- 12- 2018 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ψυχικό,  4-12-2018 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 

                    ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΩ0ΘΩΗ8-ΧΑΒ
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