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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 27/11-11-2020 
Αριθ.Αποφ. 288/2020    

ΘΕΜΑ: Εισήγηση  Ο.Ε προς το ΔΣ περί καθορισμού τελών Ηλεκτροφωτισμού –

καθαριότητας οικ. έτους 2021. 

     Στους Μολάους, σήμερα την  11-11-2020  ημέρα Τετάρτη και  ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια ζώσης συνεδρίαση κεκλεισμένων 

των θυρών  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 13547/06-11-2020, πρόσκληση  που 

στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα με  :  

   Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 της αριθμ. 11 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα 

αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου GOVID-19 και της 

ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

  Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί 

«Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών και των εποπτευόμενων 

Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του 

κορωνοϊου>. 

     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  ε πτά  (7) 

μελών συμμετείχαν έξι  (6) τακτικά  μέλη  και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος   , δηλαδή:

  

       ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                   Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Παναρίτης Ηλίας 

7) Κόκκορης Παναγιώτης (Αναπλ. Μέλος) 

    

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
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  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 15ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα   εξής: 

    Τις διατάξεις του άρθρου 11  του ν.4623/2019 (Ορισμός φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών) σύμφωνα με το οποίο : Ο κατά την παράγραφο 3 του 

άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων , τελών ,δικαιωμάτων και εισφορών 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της Οικονομικής Επιτροπής  και τις τυχόν 

εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των 

παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της 

οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες 

παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως 

εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 

παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 

απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 

επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

     Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της ΟΕ την από 02-11-2020 

εισήγηση της οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας, βάσει της οποίας προτείνετε ο καθορισμός των   τελών ηλεκτροφωτισμού –

καθαριότητας  στον Δήμο Μονεμβασίας και συγκεκριμένα :  

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Ε ισήγ ηση  της  Ο ικ ονομ ικ ής  Υπηρε σ ίας  σ χε τ ι κ ά  με  τον  κ αθορ ισμό  του  

σ υντελ εσ τή  του  Εν ια ί ου  Ανταποδοτ ικ ού  Τ έλους  Καθαρ ιό τητας  κ α ι  

Φωτ ισ μού .  

    Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρο 185 N.4555/18: Έννοια, περιεχόμενο και τρόπος 

καθορισμού ανταποδοτικών τελών  

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο 

που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά 

για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών 

της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των 

πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως 

παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται 

από την είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 

κάλυψη οποιονδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων.  
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Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας 

του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων 

αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά 

κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία 

παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των συντελεστών του 

τέλους στο προσήκον ύψος. 

2.Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση 

της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.  

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και 

διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.                                                                                                                        

Δεύτερος  συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς .                                                Τρίτος 

συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας.  

Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει 

ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες 

κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της 

επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων 

ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.  Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό 

των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως 

εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα 

επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και 

την ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός 

συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της 

κατοικίας.». 

Το ελληνικό Δημόσιο , οι ΟΤΑ , οι ιεροί ναοί ,τα δημοτικά ιδρύματα, τα δημοτικά νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι σύνδεσμοι ΟΤΑ, οι ΔΕΥΑ και οι κοινωφελείς δημοτικές 

επιχειρήσεις απαλλάσσονται βάσει νόμου. 

Με την 235/2019 απόφαση Δ.Σ οι συντελεστές των Δημοτικών Τελών καθορίστηκαν ως 

εξής:  
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ΠΡΩΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 

 Για τους κύριους χώρους κατοικίας όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 0,90 € ανά τ.μ.  

 Για τους κύριους χώρους κατοικίας της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως σε 1,04 € ανά τ.μ.  

 Για τους δευτερεύοντες χώρους κατοικίας σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου σε 0,35 € ανά τ.μ.  

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 

 Για όλα τα ακίνητα του δήμου που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 0,45€ ανά τ.μ. 

ΤΡΙΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ: 

 Για τους επαγγελματικούς χώρους όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 1,26 € ανά τ.μ.  

 Για τους επαγγελματικούς χώρους της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως, σε 1,76 € ανά τ.μ.  

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (παρ. 3 άρθρο 202 του Ν. 3463/2006) 

 Άτομα με αναπηρία 67% και άνω 

 Πολύτεκνοι 

 Τρίτεκνοι 

Μειωμένα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  κατά 50%  

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 46735/01-08-2020 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 και λαμβάνοντας 

υπόψη τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία εσόδων,  (εισπραχθέντα έτους 2019, 

εισπραχθέντα από 1/1/19 έως 31/8/19 και εισπραχθέντα από 1/1/20 έως 31/8/2020), ο 

προϋπολογισμός εσόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 

2021 διαμορφώνεται ως εξής: 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  

ΠΙΝΑΚΑΣ Α : ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΟΥΣ 2019  

Εισπραχθέντα έσοδα  Πληρωθείσες Δαπάνες 

0311 Τέλος καθαρ  2.368.137,28 Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 1.454.599,76 

0313 Λοιπά εσοδα       19.062,52 Επενδύσεις υπηρεσίας 20 96.473,04 

2111 Εσοδα 

καθαριότητας 
             66,16 

  

3211 Εσοδα             388,03   Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 41.623,80 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 01/01/2019 ΕΩΣ 31/08/2019  

Εισπραχθέντα έσοδα  Πληρωθείσες Δαπάνες  

0311 Τέλος 
καθαρ 

    1.519.382,23 
Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 
20 

942.508,14 

0313 Λοιπά 
εσοδα 

         19.062,52 Επενδύσεις υπηρεσίας 20 82.733,84 

2111 Εσοδα 
καθαριότητας 

                17,36 
  

3211 Εσοδα 
καθαριότητας 
(Π.Ο.Ε)                         

213,79 
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ 
που πληρώθηκαν μέχρι το μήνα 
αναφοράς 

41.623,80 

  

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες  και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

32.302,75 

Σύνολο 
Εσόδων  

      1.538.675,90 Σύνολο Πληρωμών  1.099.168,53 

    

ΠΙΝΑΚΑΣ Γ : ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/08/2020  

Εισπραχθέντα έσοδα  Πληρωθείσες Δαπάνες  

0311 Τέλος καθαρ     1.416.356,58 
Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 
20 

985.350,95 

0313 Λοιπά έσοδα 
              
14.882,23 

Επενδύσεις υπηρεσίας 20 116.367,02 

2111 Εσοδα 
καθαριότητας 

     205,52 
  

3211   Εσοδα 
καθαριότητας (Π.Ο.Ε)                         

178,03 
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ 
που πληρώθηκαν μέχρι το μήνα 
αναφοράς 

17.923,70 

  

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

34.801,56 

Σύνολο Εσόδων  1.431.622,36 Σύνολο Πληρωμών  1.154.443,23 

καθαριότητας 

(Π.Ο.Ε)                         

πληρώθηκαν. 

  

Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε άλλες 

υπηρεσίες και αφορούν την ανταποδοτική 

υπηρεσία 

58.157,85 

Σύνολο Εσόδων  2.387.653,99 Σύνολο Πληρωμών  1.650.854,45 

Απόκλιση    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Δ : ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 2020  

Εισπραχθέντα έσοδα  Πληρωθείσες Δαπάνες  

0311 Τέλος καθαρ 2.090.000,00 Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 1.453.000,00 

0313 Λοιπά έσοδα      15.000,00      Επενδύσεις υπηρεσίας 20 130.000,00 

2111 Εσοδα 
καθαριότητας 

          206,00 
  

3211 Εσοδα 
καθαριότητας (Π.Ο.Ε)                         

          370,00 
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που θα 
πληρωθούν στο υπόλοιπο του τρέχοντος έτους. 

18.000,00 

  
Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε άλλες υπηρεσίες 
και αφορούν την ανταποδοτική υπηρεσία 

55.000,00 

Σύνολο Εσόδων  2.105.576,00 Σύνολο Πληρωμών  1.656.000,00 

    

Σύμφωνα με την  ΚΥΑ 46735/23-07-2020 με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021  υπολογίζεται η 

διαφορά που προκύπτει για το συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ  Ι. από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της περιόδου από τον Ιανουάριο του έτους 2020 και μέχρι το κλείσιμο του 

μηνός που προηγείται από το μήνα κατάρτισης του σχεδίου του προϋπολογισμού 2021 και 

της αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019. Ομοίως υπολογίζεται η διαφορά και για την 

ΟΜΑΔΑ ΙΙ.  Δηλαδή, εάν: 

α) Το σχέδιο του προϋπολογισμού 2021 καταρτίζεται από την οικονομική επιτροπή τον 

Ιούλιο 2020 και τα στοιχεία της εκτέλεσης του προϋπολογισμού της περιόδου Ιανουαρίου-

Ιουνίου έχουν ενσωματωθεί στις βάσεις δεδομένων που τηρούνται στο Υπουργείο 

Εσωτερικών, τα στοιχεία εκτέλεσης λαμβάνονται με βάση την περίοδο αυτή. β) Εάν το 

συνολικό άθροισμα της ΟΜΑΔΑΣ Ι. κατά την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2020 είναι 5.000 

ευρώ και για την περίοδο Ιανουάριος-Ιούνιος 2019 είναι 4.500 ευρώ, τότε η απόλυτη 

διαφορά είναι 500 ευρώ, δηλ. «Εκτέλεση 2020 μείον Εκτέλεση 2019» (5.000 € - 4.500 €). 

 Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι θετική (δηλαδή όταν η εκτέλεση του 2020 έχει αποδώσει 

ποσό υψηλότερο του 2019, όπως στο ανωτέρω παράδειγμα), τότε το ανώτατο ποσό που 

μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 για την ΟΜΑΔΑ Ι. (συνολικό άθροισμα της 

ομάδας) είναι το ποσό της εκτέλεσης του έτους 2019 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2019) 

προσαυξημένο κατά το ποσό της θετικής διαφοράς. Δηλαδή, εάν το έτος 2019 στο   

ανωτέρω   παράδειγμα   απέδωσε   ποσό   ύψους 9.000 ευρώ, τότε το ανώτατο ποσό που 

μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2021 είναι 9.000 + 500 = 9.500 ευρώ. 
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- Εάν η ανωτέρω διαφορά είναι αρνητική, τότε το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί 

ως συνολικό άθροισμα για την ΟΜΑΔΑ Ι., είναι το ποσό του έτους 2019 (δηλαδή, σύμφωνα 

με το ανωτέρω παράδειγμα, 9.000 ευρώ). 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί για τα τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού είναι το ποσό των  2.368.137,28€ που αντιστοιχεί στα 

εισπραχθέντα έσοδα έτους 2019 (Κ.Α. 0311).  Όμως με την 235/2019 Απόφαση Δ.Σ. 

αποφασίστηκε για το 2020 μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 10%  για 

τους κύριους και δευτερεύοντες χώρους κατοικίας των κοινοτήτων, (με αντίστοιχη μείωση 

των εσόδων κατά 233.838,49€) και επίσης μείωση των τελών κατά 50%  στους χώρους 

κατοικίας για άτομα με αναπηρία 67% και άνω, τρίτεκνους και πολύτεκνους (με αντίστοιχη 

μείωση των εσόδων κατά 46.000,00€ περίπου).  

 Έτσι το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον Κ.Α. 0311 για τέλη 

καθαριότητας και φωτισμού έτους 2021 διαμορφώνεται στο ποσό των 

2.088.298,79€ (2.368.137,28€ - 233.838,49€ - 46.000,00€) 

 Ο Πρώτος Γενικός Συντελεστής περιλαμβάνει κύριους και δευτερεύοντες χώρους 

κατοικίας. Τα υπόγεια, οι Ημιυπαίθριοι χώροι και τα εξωτερικά κτίσματα που 

εφάπτονται στο κτίσμα της κατοικίας, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις,  

υπολογίζονται για τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, ως κύριοι χώροι 

κατοικίας.  

    Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας τα υπόγεια που δεν έχουν χρήση 

κατοικίας, οι ημιυπαίθριοι χώροι και οι αποθηκευτικοί χώροι που η μία πλευρά τους 

εφάπτεται με κατοικία είναι περίπου 78.300 τ.μ.  

 Μεταφέροντας τους χώρους αυτούς από την κατηγορία των κυρίων χώρων κατοικίας 

στην κατηγορία των δευτερευόντων χώρων κατοικίας και χρεώνοντας τους με το 

ανάλογο τέλος (0,35€ ανά τ.μ.), θα μειωθούν τα έσοδα περίπου κατά 50.895,00€      

Την πλατφόρμα διόρθωσης τ.μ. ακινήτων προς του Ο.Τ.Α, που δημιούργησε η ΚΕΔΕ σε 

συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείου Εσωτερικών, 

επισκέφθηκαν αρκετοί συμπολίτες μας.  

Στο δήμο μας έγιναν αρκετές δηλώσεις διόρθωσης τ.μ. που σαν αποτέλεσμα είχαν την 

αύξηση των τετραγωνικών μέτρων κατοικίας (κυρίων και βοηθητικών) κατά 25.300 περίπου 

και την αύξηση κατά 1.050 περίπου τετραγωνικά μέτρα επαγγελματικών χώρων. 
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 Η αύξηση αυτή των τετραγωνικών σε κύριους βοηθητικούς και επαγγελματικούς 

χώρους θα αυξήσουν τα έσοδα, κατά προσέγγιση, κατά 25.000,00€   

Συνοψίζοντας τα ανωτέρω ο Κ.Α. 0311 διαμορφώνεται ως εξής: 

2.088.298,79+25.000,00-50.895,00=2.062.403,79€.  

Έτσι τα προϋπολογισθέντα έσοδα έτους 2021 διαμορφώνονται ως εξής: 

   

Κ.Α.Ε ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού 2.062.403,79 

0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 19.062,52 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού  (Π.Ο.Ε) 66,16 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
(Π.Ο.Ε.) 30.364,53 

ΣΥΝΟΛΟ  2.111.897,00€ 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ 2021: 

Πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 

καθαριότητας και φωτισμού που απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα 

της  υπηρεσίας καθαριότητας. 

 

  Κ.Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 

00-6151.001 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΤΕΛΩΝ 65.000,00 

00-6151.002  ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΕΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΑΠ (2%)           6.000,00         

20-6011 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  610.000,00 

20-6012 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ  3.000,00 

20-6021 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  20.000,00 

20-6041.000 ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ  ΕΚΤΑΚΤΩΝ  200.000,00 

20-6051.009 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ (ΑΠΔ) 120.000,00 

20-6052 
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ  5.000,00 

20-6054.001 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 65.000,00 

20-6061.002 ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΝΔΥΣΗΣ  30.000,00 

20-6063.001 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ  32.000,00  
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 
ΓΑΛΑ  20.700,00 

20-6063.002 
ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΓΑΛΑ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
2020) 3.500,00    

20-6112.001 
 

ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 6.200,00 

20-6112.002 
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ –
ΜΟΛΑΩΝ (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 6.200,00  

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 
ΓΑΛΑ  20.700,00 

20-6112.009 
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ  ΒΟΙΩΝ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 6.138,89 

20-6112.011 
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 892,82 

20-6112.013 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 6.000.00 
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20-6112.014 
ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ –
ΜΟΛΑΩΝ 9.000,00 

20-6112.015 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ  ΒΟΙΩΝ 10.000,00 

20-6112.016 ΑΜΟΙΒΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ  ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 9.000,00 

20-6211  ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  420.000,00 

20-6253 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  3.500,00 

20-6262.013 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ  10.000,00 

20-6262.016 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  4.000,00 

20-6262.017 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  6.000,00 

20-6262.018 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ   8.000,00 

20-6262.019 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  12.000,00 

20-6262.020 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  6.000,00 

20-6262.021 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ/ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  10.000,00 

20-6263.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ  17.000,00 

20-6263.003 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 9.000,00 

20-6264.002 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ 
ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 2.500,00 

20-6264.003 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   4.000,00 

20-6264.007 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ (ΜΟΛΑΟΙ,ΑΣΩΠΟΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ –ΖΑΡΑΚΑ) 9.000,00 

20-6264.008 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΗ) ΜΟΛΑΩΝ-ΑΣΩΠΟΥ –
ΖΑΡΑΚΑ –ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  600,00 

20-6264.009 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΔΕ ΒΟΙΩΝ  8.500,00 

20-6264.013 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕ ΑΝΤ/ΚΑ 
(ΕΚΤΑΚΤΗ) 46.000,00 

20-6264.014 
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ  -ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΕΚΤΑΚΤΗ)   6.000,00 

20-6265.001 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΔΩΝ 
ΑΠΟΡ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ  6.000,00 

20-6265.002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ  8.000,00 

20-6277.007 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 24.800,00 

20-6277.008 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ 24.800,00 

20-6277.009 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ  ΖΑΡΑΚΑ 24.800,00 

20-6277.010 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 24.800,00 

20-6277.011 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 24.800,00 

20-6277.012 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ 2.113,35 
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20-6277.013 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 2.405,99 

20-6277.014 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ  ΖΑΡΑΚΑ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 2.376,03 

20-6277.015 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020)  2.300,96 

20-6277.016 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 2020) 2.376,03 

20-6279.001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ  750.000,0 

20-6322 
ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ  3.000,00 

20-6323.002 ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΕΛΗ - ΚΤΕΟ 4.000,00 

20-6422 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  500,00 

20-6462 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ  1.300,00 

20-6633 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ  ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  3.000,00 

20-6634.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ  3.000,00 

20-6634.003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ   6.000,00 

20-6635.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ  15.000,00 

20-6641.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ   107.950,00 

20-6641.002 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  30.000,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ  105.540,00 

20-6662.009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΔΕ 
ΜΟΛΑΩΝ  20.000,00  

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 
ΝΤΟΥΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  15.000,00 

20-6662.010 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΔΕ 
ΒΟΙΩΝ  24.000,00 

20-6662.011 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  20.000,00  

20-6662.012 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΔΕ 
ΑΣΩΠΟΥ 15.000,00  

20-6662.013 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΝΤΟΥΙ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ  ΔΕ 
ΖΑΡΑΚΑ  12.000,00  

20-6673.001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΣ 4.000,00  

20-6721.001 
ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΙΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΣΔΑ 

 
10.000,00 
  

20-7131.001 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 522.000,00  

20-7135.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ  ΖΑΡΑΚΑ  10.000,00 

20-7135.004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ   15.000,00 
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20-7135.005 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  15.000,00 

20-7135.006 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  

                                             
20.000,00                                         

20-7135.007 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕ ΒΟΙΩΝ  24.000,00 

20-7135.008 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ  10.000,00 

20-7135.009 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΕ  ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  24.000,00 

20-7135.010 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  20.000,00 

20-7135.011 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ  20.000,00 

20-7135.012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ ΔΕ  ΒΟΙΩΝ  24.000,00 

20-7135.016 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ 
ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΕ ΒΟΙΩΝ 4.500,00 

20-7135.018 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ 56.000,00 

20-7325.008 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ          40.000,00 

20-7325.029 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΑΣΩΠΟΥ  20.000,00 

20-7325.030 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΖΑΡΑΚΑ   15.000,00 

20-7325.031 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΜΟΛΑΩΝ   20.000,00 

20-7325.032 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ   20.000,00 

20-7325.033 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΒΟΙΩΝ    25.000,00 

20-7413.004 ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΕΡΓΑ 
ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  6.150,00 

20-8111 ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  1.723,31 

20-8113.001 
ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ-
ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00 

20-8116 ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ  10.000,00 

20-8117 ΟΦΕΙΛΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 8.000,00 

20-8511 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ  31.929,62 

  3.955.657,00 
    

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ύψος των εσόδων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 

ύψος των 2.111.897,00€, ενώ το ύψος του χρηματικού υπολοίπου εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθεί περίπου στο ύψος των 2.050.000,00€.  Σύνολο εσόδων και χρηματικού 

υπολοίπου 4.161.897,00€      

Αντίστοιχα το ύψος των εξόδων που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας 

και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της  υπηρεσίας 

καθαριότητας ανέρχονται στο ύψος των 3.955.657,00€      

Με βάση τα στοιχεία αυτά μπορεί να πραγματοποιηθεί μείωση των τιμών των 

δημοτικών  τελών κατά 10%, οπότε και τα ανωτέρω έσοδα θα μειωθούν κατά 

206.240,00€.  
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Έτσι τα έσοδα για το έτος 2021 θα διαμορφωθούν στο ύψος των 3.955.657,00€  

(4.161.897,00 -206.240,00). 

   Συνοψίζοντας τα ανωτέρω η υπηρεσία 20 (υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού)  

παρουσιάζει την εξής εικόνα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Ε : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  

Προϋπολογισθέντα έσοδα  Προϋπολογισθείσες Δαπάνες  

0311 Τέλος καθαρ 1.856.163,79 Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 2.902.354,07 

0313 Λοιπά έσοδα      19.062,52 Επενδύσεις υπηρεσίας 20 910.650,00 

2111 Εσοδα 
καθαριότητας 

            66,16 
Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ 
που θα πληρωθούν το επόμενο έτος 

39.723,31 

 
0 Πρόβλεψη μη είσπραξης(85) 31.929,62 

3211   Εσοδα 
καθαριότητας (Π.Ο.Ε)                         

      30.364,53 
Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

71.000,00 

5113  2.050.000,00  0 

Σύνολο Εσόδων  3.955.657,00 Σύνολο Πληρωμών  3.955.657,00  

 

    Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη ότι το σύνολο των εσόδων για το έτος 2021 

διαμορφώνεται στο ποσό των 3.955.657,00€ και το σύνολο των εξόδων επίσης στο ποσό 

των 3.955.657,00€ εισηγούμαστε: 

1. Την λήψη απόφασης για μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού κατά 10% και την διαμόρφωσή τους ως εξής: 

  Για τους κύριους χώρους κατοικίας όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 0,81 € ανά τ.μ.  

 Για τους κύριους χώρους κατοικίας της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως σε 0,94 € ανά τ.μ.  

 Για τους δευτερεύοντες χώρους κατοικίας σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου σε 0,32 € ανά τ.μ.  

 Για τους επαγγελματικούς χώρους όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 1,13 € ανά τ.μ.  

 Για τους επαγγελματικούς χώρους της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως, σε 1,58 € ανά τ.μ.  

 Για τα ακίνητα  του Δήμου που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε 0,40€ ανά τ.μ. 
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2. Τον χαρακτηρισμό των υπογείων που δεν έχουν χρήση κατοικίας, των 

ημιυπαίθριων χώρων και των αποθηκευτικών χώρων που η μία πλευρά 

τους εφάπτεται με κατοικία, ως δευτερεύοντες χώρους κατοικίας, (με χρέωση 

ανά τ.μ. 0,32€).  

Έτσι ως δευτερεύοντες χώροι κατοικίας ορίζονται, οι πυλωτές, 

αδιαμόρφωτοι χώροι ισογείου, ισόγειοι βοηθητικοί στεγασμένοι χώροι εκτός 

περιγράμματος οικοδομής (εφαπτόμενοι και μη), ημιυπαίθριοι χώροι, 

υπόγεια με βοηθητική χρήση (αποθήκη, λεβητοστάσιο, γκαράζ), στέγαστρα 

στον ακάλυπτο χώρο και γκαράζ ισογείου χαρακτηρισμένα ως τέτοια στην 

οικοδομική άδεια.   

      Στην συνέχεια πήρε το λόγο το τακτικό μέλος  της Ο.Ε κ. Παναρίτης Ηλίας  και ανέφερε 

τα εξής: 

      Καταψηφίζουμε τα τέλη που τέθηκαν σήμερα στην Ο.Ε ζητώντας μείωση των τελών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού κατά 50%  και για το μεγαλύτερο μέρος του χρηματικού 

υπολοίπου να εξευρεθεί τρόπος προκειμένου να επιστραφεί στους δημότες, κρατώντας ένα 

μέρος αυτού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. Για όλα αυτά όμως  θα 

τοποθετηθούμε διεξοδικά στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα έρθει για 

συζήτηση το εν λόγω θέμα.     

   Με την άποψη του κ. Παναρίτη συμφώνησε και το αναπληρωματικό μέλος της ΟΕ κ. 

Κόκκορης Παναγιώτης.    

  Κατόπιν των ανωτέρω ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 

    Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής λαμβάνοντας υπόψη, την εισήγηση του προέδρου,  

την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, τις απόψεις του κ. Παναρίτη  ,τις 

διατάξεις  του άρθρου 11  του ν.4623/2019/10,και μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ Παναρίτη & Κόκκορη) 

  1. Εισηγούνται προς το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας μείωση κατά 

10% των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικ. έτος 

2021 , σύμφωνα με την εισήγηση της  οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και 

συγκεκριμένα ως εξής. 

 Για τους κύριους χώρους κατοικίας όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 0,81 € ανά τ.μ.  

 Για τους κύριους χώρους κατοικίας της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως σε 0,94 € ανά τ.μ.  
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 Για τους δευτερεύοντες χώρους κατοικίας σε όλες τις Τοπικές και Δημοτικές 

Κοινότητες του Δήμου σε 0,32 € ανά τ.μ.  

 Για τους επαγγελματικούς χώρους όλων των Τ.Κ. του Δήμου, εκτός της Τ.Κ. 

Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και Νεαπόλεως, σε 1,13 € ανά τ.μ.  

 Για τους επαγγελματικούς χώρους της Τ.Κ. Μονεμβασίας και των Δ.Κ. Μολάων και 

Νεαπόλεως, σε 1,58 € ανά τ.μ.  

 Για τα ακίνητα  του Δήμου που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, σε 0,40€ ανά τ.μ. 

2. Τον χαρακτηρισμό των υπογείων που δεν έχουν χρήση κατοικίας, των 

ημιυπαίθριων χώρων και των αποθηκευτικών χώρων που η μία πλευρά τους 

εφάπτεται με κατοικία, ως δευτερεύοντες χώρους κατοικίας, (με χρέωση ανά τ.μ. 

0,32€).  

          Έτσι ως δευτερεύοντες χώροι κατοικίας ορίζονται, οι πυλωτές, αδιαμόρφωτοι 

χώροι ισογείου, ισόγειοι βοηθητικοί στεγασμένοι χώροι εκτός περιγράμματος 

οικοδομής (εφαπτόμενοι και μη), ημιυπαίθριοι χώροι, υπόγεια με βοηθητική 

χρήση (αποθήκη, λεβητοστάσιο, γκαράζ), στέγαστρα στον ακάλυπτο χώρο και 

γκαράζ ισογείου χαρακτηρισμένα ως τέτοια στην οικοδομική άδεια.   

     Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      5)ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                                                      6)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

                                                               

                                               


