
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 642 

 

Της 52
ης

  συνεδρίασης που έγινε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου  2018, ύστερα από τη µε αριθ. 

πρωτ. 49232/1010/12-10-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Αργουδέλης Αλέξανδρος, Βεντούρης 

Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία, Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Καρβουνάς Νικόλαος, τακτικά 

µέλη και Γκερλές ∆ηµήτριος, αναπληρωµατικό.  

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, Κάρλες Αναστάσιος, Μελά 

Σταυρούλα και  Σαλπέας Ηλίας.  

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 
 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Αναπροσαρµογή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την αντιµετώπιση των 

αντίστοιχων δαπανών του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2019 και έγκριση του 

προϋπολογισµού ανταποδοτικών τελών (εσόδων – εξόδων) για το οικονοµικό έτος 2019. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη του µε αριθ. πρωτ. 

3849/47621/5-10-2018 εγγράφου της ∆/νσης Προσόδων & Εµπορίου – Τµήµα Ανταποδοτικών 

Τελών & ΤΑΠ, σύµφωνα µε το οποίο  εισηγείται  τα εξής:  
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ          ΠΡΟΣ: OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ &ΤΑΠ          

 

           ΘΕΜΑ : <<Εισήγηση ύψους αναπροσαρµογής ανταποδοτικών τελών και παρουσίαση της 

ανταποδοτικότητας για το έτος 2019.>>   

                                    

Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που προβλέπονται 

από τις διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 

1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται 

µε απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών 

παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 

παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον 

καθορισµό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους 

αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως τροποποιήθηκαν µε το ν. 

429/76(ΦΕΚ Α 235)και του άρθ.5 του ν. 1080/80.   

Σύµφωνα µε την παρ. 1 και του άρθρου 185 του Ν. 4555/2018 «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 
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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……Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 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...>>. Σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 185 του Ν. 4555/2018<<  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. 

∆εύτερος 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. Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 , Ακίνητα, στα 

οποία  διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους καθαριότητας και φωτισµού, από την ηµεροµηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους 

ή του νόµιµου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήµο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν 

πρόκειται να χρησιµοποιηθούν.  

Σύµφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιοµηχανίες, 

κινηµατοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή 

τελών καθαριότητος και φωτισµού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι 

λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. 

Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο 

µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  προηγούµενη 

υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήµο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. Βάσει 

της παρ.ζ του άρθρου 72 του Ν.3582/2010 η Οικονοµική Επιτροπή εισηγείται προς το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και εισφορών. 

Με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 και 78 

αυτού οι οποίες τροποποιούν εν µέρει το θεσµικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και ελέγχου 

νοµιµότητας των προϋπολογισµών των δήµων και των περιφερειών. Εν συνεχεία µε την  ΚΥΑ 

οικ.38347/25.07.2018 (ΦΕΚ 3086/27.07.2018 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2019 - τροποποίηση της 

αριθµ. 7028/2004 (Β'253) απόφασης. ”, αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη 

και δικαιώµατα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών 

που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας 

και φωτισµού) για τον Π/Υ 2019 θα πρέπει να γίνονται µε γνώµονα το κόστος παροχής της 

υπηρεσίας σε συνδυασµό µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν εντός του 

έτους 2018, επίσης θα πρέπει, α) να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων 

υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται ελλείµµατα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας 

παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα 

µε τα ανωτέρω στοιχεία, β) να µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την 

παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της 
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αρχής της ανταποδοτικότητας, γ) να καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των 

αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήµου. 

Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

α) την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2017 

β) την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2018 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του Π/Υ 2019  

γ) την εκτέλεση του Π/Υ 2017 για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο του Π/Υ 2017 

καταρτίζεται Ιούλιο 2018, τα στοιχεία Ιανουαρίου-Ιουνίου  2017) 

δ)την εκτίµηση των 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 στέλνουµε, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Οικονοµικής Υπηρεσίας, τους παρακάτω  

αναλυτικούς πίνακες για την πορεία των εσόδων – εξόδων των Ανταποδοτικών  τελών. 

 

A) Τα έσοδα–έξοδα (για ανταποδοτικά) Ο.Ε. ΕΩΣ 30/06/2017 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 30/06/2017 

ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντα  30/06/2017 

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, 

λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 

Ν3852/10, Ν2323/95). 

20.720,00 € 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25  

παρ.12 Ν 1828/89) 
9.286.507,61 € 

0313.01 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
0,00 € 

0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος 

ανακύκλωσης 
213,60 € 

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού  
5.623.688,47 € 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 449.914,38 € 

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 14.675.878.38 

  ΣΥΝΟΛΟ 15.381.044,06 € 

ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ  30/06/2017 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Σύνολο υπηρεσίας 9.810.336,19 € 

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών 

τελών και λοιπών υπηρεσιών   (Το 

ποσοστό που ασχολείται για την 

Καθαριότητα) 

711.619,50 € 

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού και 

λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων ) 
109.365,23 € 

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  74.288,50 € 

00.65 
Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού 

(50%) 
2.190.576,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ 12.896.186,17 € 
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B) Τα έσοδα–έξοδα (για ανταποδοτικά) Ο.Ε. 2017 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2017 

ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντα  2017 

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, 

λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 

Ν3852/10, Ν2323/95). 

65.500,00 € 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25  

παρ.12 Ν 1828/89) 
25.736.373,42 € 

0313.01 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
0 

0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος 

ανακύκλωσης 
434,4 

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
6.187.361,86 € 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 690.366,05 € 

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2016 14.675.878,38 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 47.355.914,11 € 

ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ          2017 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20 
Σύνολο υπηρεσίας 21.098.094,88  

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών τελών 

και λοιπών υπηρεσιών   (Το ποσοστό που 

ασχολείται για την Καθαριότητα) 

1.958.068,21  

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού και 

λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων ) 
169.123,38  

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  89.146,20  

00.65 Τόκοι δανείων εσωτερικού (50%) 5.222.250,00  

ΣΥΝΟΛΟ 28.536.682,67  

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΕΤΟΣ 2018 
18.819.231,44  

 

 

Γ) Τα έσοδα–έξοδα (για ανταποδοτικά) Ο.Ε. ΕΩΣ 30/06/2018 διαµορφώθηκαν ως εξής: 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 30/06/2018 

ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντα  30/06/2018 

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από εµποροπανηγύρεις, 

λαϊκές αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, 

Ν2323/95). 

18.700,00 € 
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0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25  

παρ.12 Ν 1828/89) 
8.984.689,79 € 

0313.01 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
0,00 

0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος 

ανακύκλωσης 
110,40 

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού  
5.476.684,98 € 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 256.007,07 € 

  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 18.819.231,44 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 33.555.423,68 € 

ΕΞΟ∆Α 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
Κωδικός Περιγραφή 

   30/06/2018 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

20 
Σύνολο υπηρεσίας 13.934.845,84 € 

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών 

τελών και λοιπών υπηρεσιών   ( Το ποσοστό 

που ασχολείται για την Καθαριότητα) 

928.998,00 € 

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού και 

λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων ) 
107.448,02 € 

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  53.719,28 € 

00.65 Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού (50%) 2.190.576,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ 17.054.420,59 

 

 

∆) Εκτίµηση  εσόδων – εξόδων  (για ανταποδοτικά) Ο.Ε.  2018 µέχρι 31/12/2018 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ  ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 2018 

ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή Εισπραχθέντα  2018 

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές (άρθρο 

94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, Ν2323/95). 

56.350,00 € 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 

25  παρ.12 Ν 1828/89) 
22.569.895,00 € 

0313.01 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισµού 
0 

0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία προγράµµατος 

ανακύκλωσης 
400 

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
5.678.965,00 € 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 515.986,00 € 
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  ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2017 18.819.231,44 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 47.640.827,44 € 

ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ          2018 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Σύνολο υπηρεσίας 27.211.681,29 € 

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών 

τελών και λοιπών υπηρεσιών   (Το 

ποσοστό που ασχολείται για την 

Καθαριότητα) 

2.510.804,64 € 

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού 

και λειτουργίας κοινόχρηστων χώρων) 
189.200,00 € 

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  89.146,20 € 

00.65 
Τοκοχρεολύσια δανείων εσωτερικού 

(50%) 
4.381.153,50 € 

ΣΥΝΟΛΟ 34.381.985,63 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 

ΕΤΟΣ 2019 
13.258.841,81 € 

 

 

• Σηµειώνουµε σχετικά µε τον ΚΑ 65 έχει εγγραφεί   µέρος ποσού από την  ετήσια 

τοκοχρεολυτική δόση  ως αποπληρωµή των δανειακών υποχρεώσεων του ∆ήµου ως προς 

το ποσοστό που αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες . 

 

Με βάση τα παραπάνω προτείνουµε τα κάτωθι: 

1. Αναπροσαρµογή και αλλαγή των συντελεστών των  Ανταποδοτικών Τελών µε µείωση 

4% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του 

∆ήµου για το οικον. έτος 2019." 

2. ∆ιατήρησης της απαλλαγής των ∆ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία ως εξής: 

           1) Μείωση  50% για πολύτεκνους  µε  οικογενειακό  εισόδηµα µέχρι 20.000€. 

           2) Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 

12.000€, και η οικία  στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. 

           3) Πλήρη απαλλαγή  για τους άπορους. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006(∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), 

3. ∆ιατήρησης του µειωµένου τέλους για τις περιοχές - οδούς ∆ηµητρακοπούλου - 

Παναγιώτη Βλαχάκου - Γυθείου & Πάροδος Γυθείου – Αιγάλεω λόγο των έργων ΜΕΤΡΟ  

4. Εισαγωγή στο µειωµένο τέλος της προηγούµενης παραγράφου των ισογείων 

επαγγελµατικών χώρων του οικοδοµικού τετραγώνου που περικλείει τις οδούς Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ι. ∆ραγάτση, Καραϊσκου, Αγ. Κωνσταντίνου. 

Ειδικότερα : 

1. Αναπροσαρµογή και αλλαγή των συντελεστών των  Ανταποδοτικών Τελών µε µείωση 

4% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του 

∆ήµου για το οικον. έτος 2019." 

Η µέχρι σήµερα κατηγοριοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου περιελάβανε τις κάτωθι κατηγορίες: 

Α.  ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ε.Η. (Ν.25/75) (ή άλλους παρόχους) 

α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, 

φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου και  Ιδιωτικού ∆ικαίου πλην των  ιδιωτικών 

κλινικών,  χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους,   

Κοινωφελείς Οργανισµοί (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  εκτός 

σχολείων), Τράπεζες  και  Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα 

ενδυµάτων παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, κέντρα διασκέδασης, µπαρ κ.λ.π., 

εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές – εξαγωγικές εταιρείες, 

τροφοδοσίες πλοίων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των 

αυτοκινήτων τους και  λοιπών  χώρων, εργαστήρια και βιοτεχνίες, συνεργεία  και 

 λοιποί  επαγγελµατικοί  χώροι,  γραφεία,  ιατρεία, ξενοδοχεία  πλην των χώρων 

που διατίθενται για ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα  

διαρκούς λειτουργίας: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες 

οικοδοµικών υλικών, σιδήρων,  µαρµάρων  και  λοιπών  συναφών  ως  και  κάθε 

επιχείρηση που ασκείται  σε  µη  στεγασµένο  χώρο, επαγγελµατικοί χώροι 

στάθµευσης αυτοκινήτων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ) .   

Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 

Ν. 25/75) 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ     Α∆ΥΝΑΤΗ 

Οι συγκεκριµένοι συντελεστές έχουν εφαρµοστεί για πολλά έτη στην είσπραξη των 

ανταποδοτικών τελών του ∆ήµου, ωστόσο , από την ανάλυση τους φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε 

πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καµία πρακτική αξία (Βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα εποχιακά 

κτλ), ενώ σε άλλες η διαφοροποίηση δηµιουργεί ζητήµατα καθηµερινής λειτουργίας της 

υπηρεσίας η οποία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εγκαίρως την αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου. 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται µερική αναπροσαρµογή των συντελεστών µε ταυτόχρονη µείωση 

4% ως κάτωθι: 

Α. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ε.Η. (Ν.25/75) (ή άλλους παρόχους) 

α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, 

φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου και  Ιδιωτικού ∆ικαίου πλην των  ιδιωτικών 

κλινικών,  χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: 

ΕΥΡΩ   1,91  ανά τ.µ. 

β)  Λοιπά εν γένει ακίνητα άλλης χρήσης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κοινωφελείς Οργανισµοί (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  εκτός 

σχολείων), ,Τράπεζες  και  Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα ενδυµάτων 

παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, 

κέντρα διασκέδασης, µπαρ κ.λ.π., εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές – εξαγωγικές 

εταιρείες, τροφοδοσίες πλοίων: 

1) Κτίσµατα (στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  8,41  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . . .           ΕΥΡΩ  5,35  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των 

αυτοκινήτων τους και  λοιπών  χώρων,  εργαστήρια  και  βιοτεχνίες, συνεργεία  και  λοιποί  

επαγγελµατικοί  χώροι,  γραφεία,  ιατρεία, ξενοδοχεία  πλην των χώρων που διατίθενται για 

ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα  διαρκούς λειτουργίας καθώς και 

Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες οικοδοµικών υλικών, 

σιδήρων,  µαρµάρων  και  λοιπών  συναφών  ως  και  κάθε  επιχείρηση  που ασκείται  σε  µη  

στεγασµένο  χώρο: 
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1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  5,32  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  3,36  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους,    

επαγγελµατικοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων: 

1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  4,30  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  2,8  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ) .   

1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  2,32   ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  2,14   ανά τ.µ. 

Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 

Ν. 25/75) 

Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές µέχρι και τη σχετική υποβολή υπεύθυνής 

∆ήλωσης σύµφωνα µε τον (Ν.4555/18) 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ     Α∆ΥΝΑΤΗ 

1)  Στεγασµένοι χώροι . . . . . . . . . .   ΕΥΡΩ  5,32   ανά τ.µ. 

2)  Ακάλυπτοι χώροι  . . . . . . . . . ..    ΕΥΡΩ  3,36   ανά τ.µ. 

∆. ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. 

Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και φωτισµού 

συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης διότι ο 

∆ήµος έχει την οργάνωση και την δυνατότητα στις περιοχές αυτές να παρέχει  υπηρεσίες 

αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού. 

2. ∆ιατήρησης της απαλλαγής των ∆ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία ως εξής: 

1) Μείωση  50% για πολύτεκνους  µε  οικογενειακό  εισόδηµα µέχρι 20.000€. 

2) Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 12.000€, και 

η οικία  στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. 

3) Πλήρη απαλλαγή  για τους άπορους . 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006(∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), 

3. ∆ιατήρησης του µειωµένου τέλους για τις περιοχές - οδούς ∆ηµητρακοπούλου - 

Παναγιώτη Βλαχάκου - Γυθείου & Πάροδος Γυθείου – Αιγάλεω λόγο των έργων ΜΕΤΡΟ  

1) Για τις κατοικίες από 1,80€ σε 1,73€ ανά τετραγ. µέτρο 

2) Για τους επαγγελµατικούς χώρους από 1,83€ σε 1,75€ ανά τετραγ. µέτρο 

 

 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚ

Α (ΤΜ) 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝ

Ο ΤΕΛΟΣ  

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Κατοικίες 77200 1,80 € 1,73 € 138.960,00 € 133.556,00 € 5.404,00 € 

Επαγγ. Χώροι 18500 1,83 € 1,75 € 33.855,00 € 32.375,00 € 1.480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 172.815,00 € 165.931,00 € 6.884,00 € 

4. Εισαγωγή στο µειωµένο τέλος της προηγούµενης παραγράφου των ισογείων 

επαγγελµατικών χώρων του οικοδοµικού τετραγώνου που περικλείει τις οδούς Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ι. ∆ραγάτση, Καραϊσκου, Αγ. Κωνσταντίνου. 
 

ΕΙΔΟΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

(ΤΜ) 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΤΕΛΟΣ  

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ΔΙΑΦΟΡΑ 

Επαγγ. 
Χώροι ΚΑΤ. 
Α' 2125 8,76 € 2,80 € 14.892,00 € 5.950,00 € 8.942,00 € 

Επαγγ. 
Χώροι ΚΑΤ. 700 5,54 € 1,77 € 3.878,00 € 1.239,00 € 2.639,00 € 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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Β' 

ΣΥΝΟΛΟ 18.770,00 € 7.189,00 € 11.581,00 € 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 

2019:  

Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαµορφωθούν ως 

κατωτέρω σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σήµερα τετρ. µέτρα: Ν. 25/75 (έχει υπολογιστεί και η 

µείωση βάσει των µειωµένων συντελεστών) 
 

     ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    
Κ.Α. 

          ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ   ΠΟΣΑ ΕΥΡΩ 

0311  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ κ.λ.π. 7.055.000 1,91   13.469.646,00   

Α. Κοινωφελείς Οργανισµοί 

(∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ι.Κ.Α. 

 κ.λ.π.  εκτός σχολείων), ,Τράπεζες  

και  Ανταλλακτήρια 

      

1.      Στεγασµένοι χώροι 506.248 8,41   4.248.603,68   

0311 

2.      Ακάλυπτοι χώροι 45.000 5,35   240.750,00   

Β. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ κ.λ.π.       

1.      Στεγασµένοι χώροι 1.385.000 5,32   7.364.081,00   0311 

2.      Ακάλυπτοι χώροι 73.300 3,36   246.288,00   

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕ ΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ 

ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥΣ 

      

1.      Στεγασµένοι χώροι 20.000 4,30   86.000,00   

0311 

2.      Ακάλυπτοι χώροι 5.000 2,80   14.000,00   

∆.  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (Φιλανθρωπικά, 

πολιτιστικά κλπ)  

         

1.     Στεγασµένοι χώροι 20.000 2,32   46.400,00   

03.11 

     2.    Ακάλυπτοι χώροι 1.000 2,14   2.140,00   

     ∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟ∆Α     25.717.908,68   

     ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α       

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις, λαϊκές αγορές 

(άρθρο 94 παρ.6 περ 31 Ν3852/10, 

Ν2323/95). 

    65.500,00   

0313.01 
Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 
    0,00   

0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία 

προγράµµατος ανακύκλωσης 
    434,40   

2111 
Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  
    6.187.361,86   

3211 
Τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
    23.482.679,10   

5111.03 

Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο 

από τακτικά έσοδα 

ανταποδοτικών τελών. 

    13.258.841,81   

  ΣΥΝΟΛΟ     42.994.817,17   

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟ∆ΩΝ     68.712.725,85  

* Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε βάση την ΚΥΑ και υπολογισµό στην µεθοδολογία των 

Εισπραχθεντων 

ΕΞΟ∆Α 

 

Κωδικός Περιγραφή Εξόδων  
Προϋπόλογισµός 

2019 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Σύνολο υπηρεσίας 66.038.824,27  

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών τελών και λοιπών 

υπηρεσιών (Το ποσοστό που ασχολείται για την 

Καθαριότητα) 

2.415.632,00  

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού και λειτουργίας 

κοινόχρηστων χώρων ) 
169.123,38  

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  89.146,20  

      

ΣΥΝΟΛΟ 68.712.725,85  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  20 Ο.Ε. 2019 
 

  

  

20.6011.01 

Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα). 
8.100.000,00 

  

  

20.6012.07 

Αποζηµίωση γιά υπερωριακή εργασία ∆/νσης Καθαριότητας 

και ανακύκλωσης. 
980.000,00 

20.6012.08 
Αποζηµίωση γιά υπερωριακή εργασία ∆/νσης Μηχ/κού-

Ηλ/κού. 
80.000,00 

  

  

20.6012.13 

Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιµες ηµέρες. 
1.050.000,00 

  
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
  

  

  

20.6021.01 

Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός µισθός ,δώρα 

εορτών ,γενικά και ειδικά επιδόµατα). 
750.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και γιά εξαιρέσιµες ηµέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 
230.000,00 

  

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙ,ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ,ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π). 

  

  

  

  

  

20.6041.01 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 

συµβάσει,ηµεροµισθίων,ωροµισθίων κ.λ.π),(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 

800.000,00 

  

  

20.6042.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και γιά εξαιρέσιµες ηµέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 
200.000,00 

  
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  

20.6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλ. 10.000,00 

20.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ. 700.000,00 

20.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ. 440.000,00 

20.6051.04 Λοιπές εισφορές γιά την κοινωνική ασφάλιση. 7.000,00 

20.6051.07 Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισµένων. 1.100.000,00 

  

  

20.6052.01 

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου. 
240.000,00 

20.6052.02 Λοιπές εισφορές γιά την κοινωνική ασφάλιση. 2.000,00 

20.6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών εκτάκτου προσωπ. 200.000,00 

20.6054.02 Λοιπές εισφορές 1.000,00 

  

  

  

  

20,6056 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (ΕΤΕΑ)(άρθρα3 

Ν.172/44,30Ν.2262/52,100 Ν.∆.4260/61 και 

335441/66).Γενικές Υπηρεσίες. 

175.485,00 

  ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α   

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

  

  

20.6061.03 

Λοιπές παροχές σε είδος(προµήθεια γάλακτος 

Φ.Ε.Κ.800/11/10/89 Τ.Β). 
250.000,00 

  

  

20.6063.01 

Προµήθεια ειδών ασφαλείας γιά την προστασία των 

εργαζοµένων στην Καθαριότητα(γάντια,γιλέκα,φόρµες κ.λ.π). 
140.000,00 

20.6063.03 
Προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας γιά το Μηχ/κό-Ηλ/κό 

Συνεργείο. 
5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60 15.460.485,00 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   

  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
  

20.6112.03 Έλεγχος & πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας Οχηµ.-Μηχαν. 5.000,00 

20.6112.04 Έλεγχος & πιστοποίηση ταχογράφων Οχηµάτων-Μηχαν. 15.000,00 

20.6117.49 

Αµοιβή ελεύθερων επαγγελµατιών για την αποκατάσταση 

βλαβών εγκαταλελειµµένων ακινήτων,µετά τον καθαρισµό τους 

από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

2.000,00 

20.6117.91 

Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου στο έργο Ενεργειακής 

Αναβάθµισης – Αυτοµατοποίησης Συστήµατοσ 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά. 

500 

  

  

20.6142.14 

Εργασίες καθαρισµού πλατειών κ.λ.π,από εξειδικευµένα 

συνεργεία. 
30.000,00 

20.6142.18 
Υπηρεσίες για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ.)-τέλη απόρριψης 
90.000,00 

20.6142.23 

Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστήµατοσ 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο Πειραιά. 

500 

  ΕΞΟ∆Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   

20,6151 ∆ικαίωµα ∆ΕΗ από είσπραξη Ανταπ.Τελών & ∆ηµ.Φόρου 1.000.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 61 1.143.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   

  ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ   

  

  

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος γιά φωτισµό οδών,πλατειών & 

κοινόχρηστων χώρων 
1.850.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6211.01 

  ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ   

20.6232.01 Μισθώµατα κτιρίων 62.433,52 

  

  

20.6233.03 

Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων(Γερανοφόρων,∆ΕΗ) γιά 

µεταφορά στύλων,τοποθέτηση εναερίων καλωδίων. 
5.000,00 

20.6233.04 Μισθώσεις διαφόρων µηχανηµάτων(Μηχ/κό-Ηλ/κό) 5.000,00 

  ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING   

20.6243.01 Leasing Μηχανηµάτων 100.000,00 

20.6252.01 Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων 52.000,00 

20.6253.01 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 113.000,00 

  

  

20.6261.24 

Επισκευή και Υδροµόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της 

∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα. 
20.000,00 

20.6261.55 
Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε δηµοτικα κτήρια 

2018 
40.000,00 

20.6261.56 
Εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και 

δικτύων όλων των δηµοτικών κτηρίων 2018 
40.000,00 

20.6261.57 
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων 

των δηµοτικών κτηρίων 2018 
40.000,00 

20.6261.61 
Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο ∆ηµοτικό Σταθµό 

οχηµάτων & µηχανηµάτων επί τησ οδού Ρετσίνα 45-47 
30.000,00 

  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
  

20.6264.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων γραφείου 5.000,00 

  

  

  

  

20.6264.03 

∆απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια 

ανταλλακτικών των πάσης φύσεως τερµατικών,προσωπικών 

Η/Υ(PC),εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκεύων. 

3.000,00 

20.6264.12 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Ηλεκτρ.-

Μηχαν. 
10.000,00 

20.6264.20 Επισκευή – συντήρηση σταθερών συµπιεστών(press-containers) 60.000,00 

  

  

20.6264.21 

∆απάνες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων και 

οχηµάτων του ∆ήµου σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργ. 
1.500.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6265.01 ∆απάνες γιά αναγόµωση πυροσβεστήρων . 4.500,00 

20.6265.03 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων γιά το Ηλεκτρολογικό. 2.000,00 

  

  

20.6265.12 

Συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης και 

παρακολούθησης καυσίµων της ∆/νσης Καθαριότ.& Ανακύκλ. 
3.000,00 

  

  

20.6265.21 

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού(ηλεκ/κής αντλίας 

κ.λ.π) 
5.000,00 

20.6266.02 
∆απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού 

των υφιστάµενων εφαρµογών 
5.000,00 

20.6266.07 
∆απάνη συντήρησης συστήµατος τηλεµατικής για τους 

υπογειοποιηµένους κάδους 
5.000,00 

  
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
  

20.6271.01 ΄Υδρευση ∆ηµοτικών κτιρίων 15.000,00 

20.6273.01 
Φωτισµός και κίνηση(µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο)γιά δικές τους 

Υπηρεσίες 
200.000,00 

20.6275.01 Καθαρισµός και ογκοµέτρηση δεξαµενών πετρελαίου κίνησης 3.500,00 

  

  

  

  

20.6279.01 

Λοιπές δαπάνες γιά 

ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα,(εγκαταστάσεις 

υδροµετρητών,παροχής ρεύµατος,ανύψωση φρεατίων 

υδροµετρητών κ.λ.π). 

25.000,00 

20.6279.03 Πλύσιµο αυτοκινήτων ∆/νσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης. 30.000,00 

20.6279.05 Έξοδα απολυµάνσεων 31.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62 4.264.433,52 

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ   

  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   

20.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15.000,00 

20.6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 35.000,00 

20.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κ.λ.π) 50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 63 100.000,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α   

  

  

20.6411.01 

΄Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης(διόδια κ.λ.π) 
1.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6414.02 

Έξοδα µεταφοράς ακινητοποιηµένων οχηµάτων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω βλάβης. 
23.000,00 

  

  

20.6474.04 

∆ράσεις Ενηµέρωσης-Ευαισθητοποίησης γιά προώθηση 

ανακύκλωσης 
30.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 64 54.000,00 

65 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΙΣΤΗΣ 
  

0,6511 Τόκοι δανείων Εσωτερικού. 2.711.818,00 

0,6516 Χρεολύσια δανείων Εσωτερικού. 900.280,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 65 3.612.098,00 

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   

  ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ   

20.6613.04 Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων,φακέλων,εντύπων κ.λ.π 2.500,00 

20.6615.07 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 1.000,00 

  ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

  

  

20.6633.01 

Προµήθεια χηµικού υλικού και υγρών 

καθαρισµού(απολυµαντικά χηµικά κ.λ.π). 
2.500,00 

20.6633.02 Προµήθεια χηµικών προϊόντων καθαριότητας κάδων. 50.000,00 

20.6633.04 Προµήθεια ειδικού υγρού καθαρισµών µηχανών & οχηµάτων. 2.000,00 

20.6634.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 5.000,00 

20.6635.03 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων. 140.000,00 

20.6635.04 Προµήθεια γιά την καθαριότητα(τσουγκράνες,βούρτσες κ.λ.π). 50.000,00 

  

  

20.6635.06 

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των 

Τµηµάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχηµάτων. 
7.000,00 

  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   

  

  

20.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών γιά κίνηση µεταφορικών 

µέσων. 
1.611.850,00 

20.6643.01 Προµήθεια καυσίµων γιά θέρµανση και φωτισµό. 7.500,00 

20.6644.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών γιά λοιπές ανάγκες. 10.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, 

ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

  

  

20.6654.02 

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών γιά εκτυπωτές,πολύγραφο 

κ.λ.π(µελάνι, γραφίτης, toner,κ.λ.π). 
4.500,00 

  ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ   

20.6661.62 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού. 5.000,00 

  

  

20.6662.25 

Προµήθεια χρωµάτων γιά την διαγράµµιση των 

οδοστρωµάτων,πεζοδροµίων κ.λ.π. 
40.000,00 

  

  

20.6662.27 

Προµήθεια σιδηροσωλήνων γιά την κατασκευή 

σιδηροσωλήνων <<Π>> γιά τους κάδους απορριµµάτων. 
2.500,00 

  

  

  

  

20.6662.42 

∆απάνες γιά αποκατάσταση ∆ικτύου ηλεκτροφωτισµού 

συνεπεία ζηµιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεοµηνίες 

κ.λ.π. ηλεκτοπτώσεις από ∆ΕΗ κ.λ.π. 

5.000,00 

20.6662.48 Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού γιά το συνεργείο. 5.000,00 

  

  

20.6662.49 

Προµήθεια ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης ελέγχου 

ηλεκτρονικών δικτύων. 
5.000,00 

20.6662.80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 400.000,00 

20.6662.81 Προµήθεια βιοµηχανικών ειδών και οικοδοµικών υλικών. 80.000,00 

  
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

20.6671.01 Προµήθεια ελαστικών 140.000,00 

20.6671.04 Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας. 15.000,00 

20.6671.05 
Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχηµάτων-

µηχανηµάτων. 
2.000,00 

20.6672.12 Αναλωσίµων γιά επισκευή µηχ/των θέρµανσης και κλιµατισµού 5.000,00 

  

  

Προµήθεια εξαρτηµάτων του περονοφόρου οχήµατος γιά την 

περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων(ιµάντες κλειδιά 

κ.λ.π) 

1.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6672.13 

20.6672.15 Προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων γιά το ηλεκτρολογικό. 5.000,00 

20.6672.16 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Μηχ/κού-Ηλεκ/κού. 10.000,00 

20.6672.17 
Προµήθεια µικροϋλικών,ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών 

ανταλλακτικών(φίλτρα,καλώδια,βύσµατα κ.λ.π) 
2.500,00 

  

  

20.6672.18 

Προµήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών γιά το 

ηλεκτρολογικό 
5.000,00 

20.6672.22 
Προµήθεια εργαλείων και υλικών γιά τις ανάγκες των 

συνεργείων 
60.000,00 

  

  

20.6672.23 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και συσσωρευτών 

γιά το Τµήµα κίνησης Μηχανηµάτων και Οχηµάτων. 
120.000,00 

  

  

20.6672.27 

Προµήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου -

αργού. 
50.000,00 

  

  

  

  

20.6672.28 

Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων γιά την συντήρηση 

-επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

500.000,00 

20.6672.32 
Προµήθεια ειδικών εξαρτηµάτων και αναλωσίµων για το 

ηλεκτροµηχανολογικό συνεργείο. 
10.000,00 

  

  

20.6673.01 

Προµήθεια ανταλλακτικών γιά τους 

κάδους(καπάκια,ρόδες,µπράτσα,βίδες,ελατήρια κ.λ.π) 
35.000,00 

20.6673.02 Ανταλλακτικά επίπλων,σκευών,και λοιπού εξοπλισµού. 1.000,00 

20.6673.04 
Προµήθεια παραδοσιακών µπράτσων για αντικατάσταση 

καταστραφέντων στα φωτιστικά τησ Πειραικής χερσονήσου. 
25.000,00 

  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ   

20.6681.01 Υλικά Φαρµακείου 10.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
  

20.6699.02 Προµήθεια νέων πυροσβεστήρων. 3.500,00 

20.6699.07 Λοιπές προµήθειες. 2.500,00 

  

  

20.6699.08 

Προµήθεια ειδικών καλυµµάτων προστασίας φορτίου 

µεταφερόµενου µε φορτηγά ανοικτού αµαξώµατος. 
2.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 66 3.441.350,00 

  

  

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-∆ΩΡΕΕΣ 

  

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   

  

  

20.6721.01 

Εισφορά υπέρ ∆ιαβαθµισµένου Συνδέσµου Νοµού 

Αττικής(ΕΣ∆ΝΑ). 
3.538.937,00 

  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. 
  

  

  

20.6737.09 

Επιβολή Τελών προς τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο 

Νοµού Αττικής(ΕΣ∆ΝΑ)γιά την επέκταση λειτουργίας ΣΜΑ 

Σχιστού. 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 67 3.738.937,00 

71 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
  

  

  

20.7131.09 

Προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

κάδων και λοιπού εξοπλισµού Καθαριότητας. 
15.000,00 

  

  

Προµήθεια ηλεκτρικών και µηχ/κών εξοπλισµών γιά την 

Υπηρεσία Καθαριότητας. 
5.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.7131.10 

20.7131.17 Προµήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού 15.000,00 

  

  

20.7131.46 

Προµήθεια αυτοκινούµενων µηχανηµάτων και λοιπού 

µηχανολογικού εξοπλισµού 
250.000,00 

20.7132.25 
Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών µεταφορικών 

µέσων 
4.000.000,00 

20.7133.01 Προµήθεια Επίπλων και συσκευών 10.000,00 

  

  

20.7134.13 

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εξοπλισµός 

υποστήριξης και λογισµικά. 
10.000,00 

20.7134.14 ∆ιαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε πρόγραµµα GIS. 10.000,00 

  

  

  

  

20.7134.30 

Αναβάθµιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήµατος 

παρακολούθησης λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίµων των 

οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

11.000,00 

20.7134.35 Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 5.000,00 

20.7134.49 
Αγορά λογισµικού παρακολούθησης και διαχείρησης 

συστήµατος τηλεµατικής για τους υπογειοποιηµένους κάδους 
60.000,00 

  

  

20.7135.01 

Προµήθεια µηχανηµάτων γραφείου 11.000,00 

20.7135.02 Προµήθεια µηχανηµατων κλιµατισµού, ιονισµού, εξαερισµού, 

θερµανσης κλπ 
15.000,00 

  

  

20.7135.12 

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων των 

ανατρεπόµενων,κυλιοµένων,(πλαστικοί-µεταλλικοί). 
190.000,00 

20.7135.13 Προµήθεια επικαθηµένων κάδων. 44.000,00 

20.7135.21 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού. 30.000,00 

20.7135.24 Προµήθεια φορητών ασυρµάτων (CB) ηλεκτρολογικού. 2.000,00 

20.7135.77 Προµήθεια µηχανηµάτων γιά τις ανάγκες των συνεργείων. 45.000,00 

  

  

20.7135.81 

Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών γιά την πιλοτική εφαρµογή 

συστήµατος “Συλλογή χωρίς κάδο”. 
80.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.7135.82 Προµήθεια κάδων Ανακύκλωσης. 50.000,00 

  

  

20.7135.86 

Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας γιά τη ζύγιση των 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 
50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 71 4.908.000,00 

73 ΕΡΓΑ   

  
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
  

20.7311.39 
Βελτίωση εγκαταστάσεων των χώρων στο Σταθµό 

Αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα αρ.45(Τ.Π). 
300.000,00 

  

  

20.7311.72 

∆απάνες γιά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά(Τ.Π). 
25.000,00 

  

  

20.7311.75 

Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων 

επί της Ρετσίνα 45(Τ.Π) 
100.000,00 

20.7323.01 
Κατασκευή εσοχών οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων γιά 

τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων(Τ.Π) 
150.000,00 

  

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ(ΜΟΝΙΜΩΝ)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

  

  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  

  

  

20.7335.06 

Αντικατάσταση φθαρµένων και επικίνδυνων γιά την ασφάλεια 

ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και 

ελέγχου(ΠΙΛΛΑΡ)(Τ.Π). 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 73 775.000,00 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  

  

20.7413.21 

Μελέτη εξειδίκευσης δράσεων Τοπικού Σχεδίου 

Απορριµάτων(Τ.Π). 
25.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.7413.50 

Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων-πιλοτική 

εφαρµογή στο ∆ήµο Πειραιά(ερευνητικό πρόγραµµα σύναψη 

προγραµµατικής σύµβασης. 

20.000,00 

  

  

20.7413.72 

Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευµάτων 

αποβλήτων,χωροθέτησης µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης(Τ.Π). 

50.000,00 

  

  

20.7413.73 

Μελέτη βελτιστοποίησης προγραµµάτων και δροµολογίων 

συλλογής απορριµµάτων.(Τ.Π). 
25.000,00 

20.7425.21 
∆απάνες για τον καθαρισµό και σφράγιση κτιρίων και 

οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών. 
15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 74 135.000,00 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε   

20.8111.01 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 750.000,00 

20.8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 3.500,00 

20.8113.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 60.000,00 

20.8115.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.000,00 

20.8116.01 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 360.000,00 

20.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων. 600.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 81 1.775.500,00 

82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ   

20.8261 Λοιπές αποδόσεις 1.675.307,70 

20.8261.07 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 1.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 82 1.676.807,70 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
  

  

  

20.8511 

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

Ανταποδοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισµού. 
22.792.313,05 

  ΣΥΝΟΛΟ 85 22.792.313,05 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63.876.924,27 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.460.485,00 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.143.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.264.433,52 

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100.000,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 54.000,00 

  

  

65 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΙΣΤΗΣ 
3.612.098,00 

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.441.350,00 

  

  

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 
3.738.937,00 

  

  

71 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
4.908.000,00 

73 ΕΡΓΑ 775.000,00 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 135.000,00 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε 1.775.500,00 

82 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 1.676.807,70 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
22.792.313,05 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63.876.924,27 

  ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ   

1 Προµήθεια αναλωσίµων αντλίας πλήρωσης υγρών καυσίµων 1.500,00 

2 Προµήθεια συσσωρευτών οχηµάτων και µηχανηµάτων 80.000,00 

3 
Προµήθεια ελαστικών – αεροθαλάµων οχηµάτων & 

µηχανηµάτων 
60.000,00 

4 
Προµήθεια διαγνωστικού µηχανήµατος οχηµάτων & 

µηχανηµάτων και αγορά Προγραµµάτων Αναβάθµισης 
20.000,00 

5 Προµήθεια ανυψωτικών για βαρέα οχήµατα και µηχανήµατα 100.000,00 

6 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

υπαλλήλων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
3.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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7 

Προµήθεια υλικών περίφραξης (συρµατόπλεγµα, λαµαρίνες, 

κ.λ.π..,) για την περίφραξη οικοπέδων και εγκαταλελειµµένων 

οικιών αγνώστων ιδιοκτητών µετά τον καθαρισµό τους από την 

∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

50.000,00 

8 
Προµήθεια ηλεκτρονικής αντλίας υγρών καυσίµων για τον 

εφοδιασµό των οχηµάτων 
8.000,00 

9 
Μελέτη για την αδειοδότηση του σταθµού αυτοκινήτων 

(αντλίες καυσίµων κλπ) επι της Ρετσίνα 45 (ΤΠ) 
74.400,00 

10 Προµήθεια Μεταλλικών Ιστών 25.000,00 

11 
Προµήθεια Νέων Φωτιστικών για συµπλήρωση του 

υπάρχοντος φωτισµού. 
25.000,00 

12 
Μελέτη αντικατάστασης του εναέριου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της πόλης, επέκτασης και βελτίωσης του 

υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (ΤΠ) 

75.000,00 

13 
Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της 

πόλης επέκταση και βελτίωση του υπόγειου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της πόλης (ΤΠ) 

100.000,00 

14 

Αγορά οικοπέδου για τη δηµιουργία Θεµατικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση και 

ανακύκλωση) 

1.250.000,00 

15 
Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζηµιών σε δηµοτικά κτήρια 

Σ.Ε. 1/2019 
20.000,00 

16 

Εργασίες συντήρησης -επισκευές -υδραυλικών -αποχετευτικών 

εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δηµοτικών κτηρίων 

έτους 2019 Σ.Ε. 2019 

20.000,00 

17 

Αντικατάσταση εβδοµήντα (70) φθαρµένων και επικίνδυνων 

για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και 

ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) έτους 2019 

250.000,00 

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2.161.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 66.038.824,27 
          Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

          και µε εντολή του  

            Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                                     ΜΕΛΑΣ Π. ΙΩΑΝΝΗΣ                  

Η Ο.Ε., αφού είδε την παραπάνω εισήγηση και  τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, άρθρο 

72 «περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής»), 

Κατά τη συνεδρίαση παρέστησαν ο ∆/ντης Προσόδων και Εµπορίου και ο Προϊστάµενος 

του Τµήµατος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, 
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 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µε αρνητική ψήφο εκ 

µέρους του  κ. Γκερλέ ∆ηµητρίου, 

Κατόπιν των ως άνω η ΟΕ  
 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία  

 

1.  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10  

α) Αναπροσαρµογή και αλλαγή των συντελεστών των  Ανταποδοτικών Τελών µε µείωση 

4% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ∆ήµου 

για το οικον. έτος 2019." 

β) ∆ιατήρησης της απαλλαγής των ∆ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία ως εξής: 

• Μείωση  50% για πολύτεκνους  µε  οικογενειακό  εισόδηµα µέχρι 20.000€. 

• Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 

12.000€, και η οικία  στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. 

• Πλήρη απαλλαγή  για τους άπορους. 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006(∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), 

γ) ∆ιατήρησης του µειωµένου τέλους για τις περιοχές - οδούς ∆ηµητρακοπούλου - 

Παναγιώτη Βλαχάκου - Γυθείου & Πάροδος Γυθείου – Αιγάλεω λόγο των έργων ΜΕΤΡΟ  

δ) Εισαγωγή στο µειωµένο τέλος της προηγούµενης παραγράφου των ισογείων 

επαγγελµατικών χώρων του οικοδοµικού τετραγώνου που περικλείει τις οδούς Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ι. ∆ραγάτση, Καραϊσκου, Αγ. Κωνσταντίνου. 

 

2.  Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/10, τον προσδιορισµό των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών για την 

αντιµετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2019 και την 

ψήφιση του προϋπολογισµού ανταποδοτικών τελών (έσοδα – έξοδα) για το οικονοµικό έτος 

2019, ως εξής: 

 

Οι δαπάνες θα καλυφθούν ως εξής: 

5. Αναπροσαρµογή και αλλαγή των συντελεστών των  Ανταποδοτικών Τελών µε 

µείωση 4% σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων για την αντιµετώπιση των αντίστοιχων 

δαπανών του ∆ήµου για το οικον. έτος 2019." 

 

Η µέχρι σήµερα κατηγοριοποίηση των ακινήτων του ∆ήµου περιελάβανε τις κάτωθι κατηγορίες: 

Α.  ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ε.Η. (Ν.25/75) (ή άλλους παρόχους) 

α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, 

φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου και  Ιδιωτικού ∆ικαίου πλην των  ιδιωτικών 

κλινικών,  χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους,   

Κοινωφελείς Οργανισµοί (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  εκτός 

σχολείων), Τράπεζες  και  Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα 

ενδυµάτων παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, κέντρα διασκέδασης, µπαρ κ.λ.π., 

εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές – εξαγωγικές εταιρείες, 

τροφοδοσίες πλοίων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των 

αυτοκινήτων τους και  λοιπών  χώρων, εργαστήρια και βιοτεχνίες, συνεργεία  και 

 λοιποί  επαγγελµατικοί  χώροι,  γραφεία,  ιατρεία, ξενοδοχεία  πλην των χώρων 

που διατίθενται για ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα  

διαρκούς λειτουργίας: 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες 

οικοδοµικών υλικών, σιδήρων,  µαρµάρων  και  λοιπών  συναφών  ως  και  κάθε 

επιχείρηση που ασκείται  σε  µη  στεγασµένο  χώρο, επαγγελµατικοί χώροι 

στάθµευσης αυτοκινήτων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ) .   

Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 

Ν. 25/75) 

Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ     Α∆ΥΝΑΤΗ 

Οι συγκεκριµένοι συντελεστές έχουν εφαρµοστεί για πολλά έτη στην είσπραξη των 

ανταποδοτικών τελών του ∆ήµου, ωστόσο , από την ανάλυση τους φαίνεται ξεκάθαρα ότι σε 

πολλές περιπτώσεις δεν έχουν καµία πρακτική αξία (Βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα εποχιακά 

κτλ), ενώ σε άλλες η διαφοροποίηση δηµιουργεί ζητήµατα καθηµερινής λειτουργίας της 

υπηρεσίας η οποία δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εγκαίρως την αλλαγή στη χρήση ενός ακινήτου. 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται µερική αναπροσαρµογή των συντελεστών µε ταυτόχρονη µείωση 

4% ως κάτωθι: 

Α. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ∆.Ε.Η. (Ν.25/75) (ή άλλους παρόχους) 

α) Κατοικίες µε τις αποθήκες, τους χώρους στάθµευσης και λοιπούς χώρους αυτών, 

φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου και  Ιδιωτικού ∆ικαίου πλην των  ιδιωτικών 

κλινικών,  χώροι ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο: 

ΕΥΡΩ   1,91  ανά τ.µ. 

β)  Λοιπά εν γένει ακίνητα άλλης χρήσης: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Κοινωφελείς Οργανισµοί (∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  εκτός 

σχολείων), ,Τράπεζες  και  Ανταλλακτήρια, Σούπερ Μάρκετ, πολυκαταστήµατα ενδυµάτων 

παιχνιδιών και διαφόρων ειδών, καταστήµατα Υγειονοµικού ενδιαφέροντος, πρατήρια καυσίµων, 

κέντρα διασκέδασης, µπαρ κ.λ.π., εκθεσιακοί χώροι, αθλητικοί χώροι, εισαγωγικές – εξαγωγικές 

εταιρείες, τροφοδοσίες πλοίων: 

1) Κτίσµατα (στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  8,41  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . . .           ΕΥΡΩ  5,35  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  Καταστήµατα γενικώς µετά των αποθηκών τους, των χώρων στάθµευσης των 

αυτοκινήτων τους και  λοιπών  χώρων,  εργαστήρια  και  βιοτεχνίες, συνεργεία  και  λοιποί  

επαγγελµατικοί  χώροι,  γραφεία,  ιατρεία, ξενοδοχεία  πλην των χώρων που διατίθενται για 

ύπνο, φροντιστήρια, ιδιωτικές σχολές, κινηµατοθέατρα  διαρκούς λειτουργίας καθώς και 

Κινηµατοθέατρα που λειτουργούν εποχιακός πέραν του τριµήνου, µάνδρες οικοδοµικών υλικών, 

σιδήρων,  µαρµάρων  και  λοιπών  συναφών  ως  και  κάθε  επιχείρηση  που ασκείται  σε  µη  

στεγασµένο  χώρο: 

1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  5,32  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  3,36  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βιοµηχανίες µε τα γραφεία και τις αποθήκες αυτών και λοιπούς τους χώρους,    

επαγγελµατικοί χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων: 

1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  4,30  ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  2,8  ανά τ.µ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: Σωµατεία µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα(Φιλανθρωπικά, Πολιτιστικά κλπ) .   

1) Κτίσµατα (Στεγασµένοι χώροι)          ΕΥΡΩ  2,32   ανά τ.µ. 

2) Ακάλυπτοι χώροι . . . . . . . .             ΕΥΡΩ  2,14   ανά τ.µ. 

Β. ΣΤΕΡΟΥΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ( αρ. 3 

Ν. 25/75) 

Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές µέχρι και τη σχετική υποβολή υπεύθυνής 

∆ήλωσης σύµφωνα µε τον (Ν.4555/18) 
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Γ. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 25/75 ΕΙΝΑΙ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ     Α∆ΥΝΑΤΗ 

1)  Στεγασµένοι χώροι . . . . . . . . . .   ΕΥΡΩ  5,32   ανά τ.µ. 

2)  Ακάλυπτοι χώροι  . . . . . . . . . ..    ΕΥΡΩ  3,36   ανά τ.µ. 

∆. ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ 

Ισχύουν οι παραπάνω κατά κατηγορία συντελεστές. 

Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και φωτισµού 

συµπεριλαµβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης διότι ο 

∆ήµος έχει την οργάνωση και την δυνατότητα στις περιοχές αυτές να παρέχει  υπηρεσίες 

αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού. 

6. ∆ιατήρησης της απαλλαγής των ∆ηµοτικών Τελών στην πρώτη κατοικία ως εξής: 

1) Μείωση  50% για πολύτεκνους  µε  οικογενειακό  εισόδηµα µέχρι 20.000€. 

2) Πλήρη απαλλαγή σε άτοµα µε αναπηρία 67% και άνω µε ατοµικό εισόδηµα µέχρι 12.000€, και 

η οικία  στην οποία κατοικούν να είναι µέχρι 100τ.µ. 

3) Πλήρη απαλλαγή  για τους άπορους . 

Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006(∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας), 

 

7. ∆ιατήρησης του µειωµένου τέλους για τις περιοχές - οδούς ∆ηµητρακοπούλου - 

Παναγιώτη Βλαχάκου - Γυθείου & Πάροδος Γυθείου – Αιγάλεω λόγο των έργων ΜΕΤΡΟ  

1) Για τις κατοικίες από 1,80€ σε 1,73€ ανά τετραγ. µέτρο 

2) Για τους επαγγελµατικούς χώρους από 1,83€ σε 1,75€ ανά τετραγ. µέτρο 

 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ 

(ΤΜ) 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΤΕΛΟΣ 

ΜΕΙΩΜΕΝΟ 

ΤΕΛΟΣ  

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Κατοικίες 
77200 1,80 € 1,73 € 

138.960,00 

€ 133.556,00 € 5.404,00 € 

Επαγγ. Χώροι 18500 1,83 € 1,75 € 33.855,00 € 32.375,00 € 1.480,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
172.815,00 

€ 165.931,00 € 6.884,00 € 

 

8. Εισαγωγή στο µειωµένο τέλος της προηγούµενης παραγράφου των ισογείων 

επαγγελµατικών χώρων του οικοδοµικού τετραγώνου που περικλείει τις οδούς Ηρώων 

Πολυτεχνείου, Ι. ∆ραγάτση, Καραϊσκου, Αγ. Κωνσταντίνου. 

 

ΕΙ∆ΟΣ 

ΤΕΤΡΑΓΩΝ

ΙΚΑ (ΤΜ) 

ΑΡΧΙΚ

Ο 

ΤΕΛΟ

Σ 

ΜΕΙΩΜΕ

ΝΟ 

ΤΕΛΟΣ  

ΑΡΧΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  

ΤΕΛΙΚΟ 

ΠΟΣΟ  ∆ΙΑΦΟΡΑ 

Επαγγ. 

Χώροι 

ΚΑΤ. Α' 2125 8,76 € 2,80 € 

14.892,00 

€ 

5.950,00 

€ 

8.942,00 

€ 

Επαγγ. 

Χώροι 

ΚΑΤ. Β' 700 5,54 € 1,77 € 

3.878,00 

€ 

1.239,00 

€ 

2.639,00 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
18.770,00 

€ 

7.189,00 

€ 

11.581,00 

€ 

 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΚΑΙ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΟ Ο.Ε. 

2019:  
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Με τους παραπάνω συντελεστές κατά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα διαµορφωθούν ως 

κατωτέρω σύµφωνα µε τα υπάρχοντα σήµερα τετρ. µέτρα: Ν. 25/75 (έχει υπολογιστεί και η 

µείωση βάσει των µειωµένων συντελεστών) 

 

     ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ    
Κ.Α. 

          ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ  

ΤΕΤΡ. 

ΜΕΤΡΑ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

  ΠΟΣΑ 

ΕΥΡΩ 

0311  ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ κ.λ.π. 7.055.000 1,91  
13.469.646,00 

  

Α. Κοινωφελείς Οργανισµοί 

(∆.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.∆.Α.Π., 

Ι.Κ.Α.  κ.λ.π.  εκτός 

σχολείων), ,Τράπεζες  και  

Ανταλλακτήρια 

      

1.      Στεγασµένοι 

χώροι 
506.248 8,41  4.248.603,68  

0311 

2.      Ακάλυπτοι 

χώροι 
45.000 5,35  240.750,00  

Β. ΚΑΤΑΣΤ/ΤΑ, ΓΡΑΦΕΙΑ 

κ.λ.π. 
      

1.      Στεγασµένοι 

χώροι 
1.385.000 5,32  7.364.081,00  0311 

2.      Ακάλυπτοι 

χώροι 
73.300 3,36  246.288,00  

Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΜΕ ΤΑ 

ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ 

ΛΟΙΠΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

      

1.      Στεγασµένοι 

χώροι 
20.000 4,30  86.000,00  

0311 

2.      Ακάλυπτοι 

χώροι 
5.000 2,80  14.000,00  

∆.  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΗ 

ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

(Φιλανθρωπικά, πολιτιστικά 

κλπ)  

         

1.     Στεγασµένοι χώροι 20.000 2,32  46.400,00  

03.11 

     2.    Ακάλυπτοι χώροι 1.000 2,14  2.140,00  

     
∆ΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ 

ΕΣΟ∆Α 
    

25.717.908,68 

  

     ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α       

0122 

Τέλη και ∆ικαιώµατα από 

εµποροπανηγύρεις, λαϊκές 

αγορές (άρθρο 94 παρ.6 περ 

31 Ν3852/10, Ν2323/95). 

    65.500,00  

0313.01 

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 

    0,00  
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0313.02 
΄Εσοδα από λειτουργία 

προγράµµατος ανακύκλωσης 
    434,40  

2111 

Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού  

    6.187.361,86  

3211 
Τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισµού 
    

23.482.679,10 

  

5111.03 

Χρηµατικό υπόλοιπο 

προερχόµενο από τακτικά 

έσοδα ανταποδοτικών 

τελών. 

    
13.258.841,81 

  

  ΣΥΝΟΛΟ     
42.994.817,17 

  

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  ΕΣΟ∆ΩΝ     
68.712.725,85 

  

* Οι υπολογισµοί έχουν γίνει µε βάση την ΚΥΑ και υπολογισµό στην µεθοδολογία των 

Εισπραχθεντων 

 

ΕΞΟ∆Α 

 

Κωδικός Περιγραφή Εξόδων  
Προϋπόλογισµό

ς 2019 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 20 Σύνολο υπηρεσίας 66.038.824,27  

60 

Μισθοδοσία τµήµατος Ανταποδοτικών τελών και 

λοιπών υπηρεσιών (Το ποσοστό που ασχολείται για 

την Καθαριότητα) 

2.415.632,00  

35.62 
Παροχές Τρίτων (έξοδο καθαρισµού και λειτουργίας 

κοινόχρηστων χώρων ) 
169.123,38  

35.67 Υποχρεωτικές εισφορές  89.146,20  

      

ΣΥΝΟΛΟ 68.712.725,85  

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  20 Ο.Ε. 2019 

 

  

  

20.6011.01 

Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόµατα). 
8.100.000,00 

  

  

20.6012.07 

Αποζηµίωση γιά υπερωριακή εργασία ∆/νσης Καθαριότητας 

και ανακύκλωσης. 
980.000,00 
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20.6012.08 
Αποζηµίωση γιά υπερωριακή εργασία ∆/νσης Μηχ/κού-

Ηλ/κού. 
80.000,00 

  

  

20.6012.13 

Προσαυξήσεις επί αποδοχών υπαλλήλων κατά τις Κυριακές και 

εξαιρέσιµες ηµέρες. 
1.050.000,00 

  
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 
  

  

  

20.6021.01 

Τακτικές αποδοχές(περιλαµβάνονται βασικός µισθός ,δώρα 

εορτών ,γενικά και ειδικά επιδόµατα). 
750.000,00 

  

  

20.6022.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και γιά εξαιρέσιµες ηµέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 
230.000,00 

  

ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 

ΣΥΜΒΑΣΕΙ,ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ,ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Κ.Λ.Π). 

  

  

  

  

  

20.6041.01 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 

συµβάσει,ηµεροµισθίων,ωροµισθίων κ.λ.π),(περιλαµβάνονται 

βασικός µισθός, γενικά και ειδικά επιδόµατα). 

800.000,00 

  

  

20.6042.01 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και γιά εξαιρέσιµες ηµέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές. 
200.000,00 

  
ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ∆ΗΜΩΝ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
  

20.6051.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών µονίµων υπαλλήλ. 10.000,00 

20.6051.02 Εισφορά υπέρ ΤΥ∆ΚΥ. 700.000,00 

20.6051.03 Εισφορά υπέρ ΤΑ∆ΚΥ. 440.000,00 

20.6051.04 Λοιπές εισφορές γιά την κοινωνική ασφάλιση. 7.000,00 

20.6051.07 Εισφορά κύριας σύνταξης ασφαλισµένων. 1.100.000,00 
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20.6052.01 

Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών υπαλλήλων µε 

σύµβαση αορίστου χρόνου. 
240.000,00 

20.6052.02 Λοιπές εισφορές γιά την κοινωνική ασφάλιση. 2.000,00 

20.6054.01 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ και ΤΕΑΜ επί αποδοχών εκτάκτου προσωπ. 200.000,00 

20.6054.02 Λοιπές εισφορές 1.000,00 

  

  

  

  

20,6056 

Ετήσια εισφορά στο ΤΑ∆ΚΥ (ΕΤΕΑ)(άρθρα3 

Ν.172/44,30Ν.2262/52,100 Ν.∆.4260/61 και 

335441/66).Γενικές Υπηρεσίες. 

175.485,00 

  
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
  

  

  

20.6061.03 

Λοιπές παροχές σε είδος(προµήθεια γάλακτος 

Φ.Ε.Κ.800/11/10/89 Τ.Β). 
250.000,00 

  

  

20.6063.01 

Προµήθεια ειδών ασφαλείας γιά την προστασία των 

εργαζοµένων στην Καθαριότητα(γάντια,γιλέκα,φόρµες κ.λ.π). 
140.000,00 

20.6063.03 
Προµήθεια ατοµικών µέσων προστασίας γιά το Μηχ/κό-Ηλ/κό 

Συνεργείο. 
5.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 60 15.460.485,00 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ   

  
ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
  

20.6112.03 Έλεγχος & πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας Οχηµ.-Μηχαν. 5.000,00 

20.6112.04 Έλεγχος & πιστοποίηση ταχογράφων Οχηµάτων-Μηχαν. 15.000,00 

20.6117.49 

Αµοιβή ελεύθερων επαγγελµατιών για την αποκατάσταση 

βλαβών εγκαταλελειµµένων ακινήτων,µετά τον καθαρισµό τους 

από την ∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης. 

2.000,00 

20.6117.91 

Παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου στο έργο Ενεργειακής 

Αναβάθµισης – Αυτοµατοποίησης Συστήµατοσ 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο 

Πειραιά. 

500 

  Εργασίες καθαρισµού πλατειών κ.λ.π,από εξειδικευµένα 30.000,00 
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20.6142.14 

συνεργεία. 

20.6142.18 
Υπηρεσίες για την διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών και 

κατεδαφίσεων ( Α.Ε.Κ.Κ.)-τέλη απόρριψης 
90.000,00 

20.6142.23 

Ενεργειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση Συστήµατοσ 

Ηλεκτροφωτισµού Κοινόχρηστων χώρων και 

εφαρµογές Smart Cities µε εξοικονόµηση ενέργειας στο ∆ήµο 

Πειραιά. 

500 

  ΕΞΟ∆Α ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ   

20,6151 ∆ικαίωµα ∆ΕΗ από είσπραξη Ανταπ.Τελών & ∆ηµ.Φόρου 1.000.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 61 1.143.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   

  ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ   

  

  

20.6211.01 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος γιά φωτισµό οδών,πλατειών & 

κοινόχρηστων χώρων 
1.850.000,00 

  ΕΝΟΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ   

20.6232.01 Μισθώµατα κτιρίων 62.433,52 

  

  

20.6233.03 

Μίσθωση ειδικών αυτοκινήτων(Γερανοφόρων,∆ΕΗ) γιά 

µεταφορά στύλων,τοποθέτηση εναερίων καλωδίων. 
5.000,00 

20.6233.04 Μισθώσεις διαφόρων µηχανηµάτων(Μηχ/κό-Ηλ/κό) 5.000,00 

  ΕΝΟΙΚΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ LEASING   

20.6243.01 Leasing Μηχανηµάτων 100.000,00 

20.6252.01 Ασφάλιστρα Μηχανηµάτων 52.000,00 

20.6253.01 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 113.000,00 

  

  

20.6261.24 

Επισκευή και Υδροµόνωση οροφής των εγκαταστάσεων της 

∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης στην οδό Ρετσίνα. 
20.000,00 

20.6261.55 
Εργασίες αποκατάστασης έκτακτων ζηµιών σε δηµοτικα κτήρια 

2018 
40.000,00 

20.6261.56 
Εργασίες υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων και 

δικτύων όλων των δηµοτικών κτηρίων 2018 
40.000,00 

20.6261.57 
Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δικτύων όλων 

των δηµοτικών κτηρίων 2018 
40.000,00 

20.6261.61 
Κατασκευή βιοµηχανικού δαπέδου στο ∆ηµοτικό Σταθµό 

οχηµάτων & µηχανηµάτων επί τησ οδού Ρετσίνα 45-47 
30.000,00 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ∆ΙΑΡΚΟΥΣ 

ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 
  

20.6264.01 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων γραφείου 5.000,00 

  

  

  

  

20.6264.03 

∆απάνη επισκευής ή αναβάθµιση και προµήθεια 

ανταλλακτικών των πάσης φύσεως τερµατικών,προσωπικών 

Η/Υ(PC),εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκεύων. 

3.000,00 

20.6264.12 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Ηλεκτρ.-

Μηχαν. 
10.000,00 

20.6264.20 
Επισκευή – συντήρηση σταθερών συµπιεστών(press-

containers) 
60.000,00 

  

  

20.6264.21 

∆απάνες συντήρησης και επισκευής µηχανηµάτων και 

οχηµάτων του ∆ήµου σε εξειδικευµένα ή µη εξωτερικά συνεργ. 
1.500.000,00 

20.6265.01 ∆απάνες γιά αναγόµωση πυροσβεστήρων . 4.500,00 

20.6265.03 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων γιά το Ηλεκτρολογικό. 2.000,00 

  

  

20.6265.12 

Συντήρηση του ηλεκτρονικού συστήµατος διαχείρισης και 

παρακολούθησης καυσίµων της ∆/νσης Καθαριότ.& Ανακύκλ. 
3.000,00 

  

  

20.6265.21 

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού(ηλεκ/κής αντλίας 

κ.λ.π) 
5.000,00 

20.6266.02 
∆απάνη συντήρησης, βελτίωσης και αναβάθµισης λογισµικού 

των υφιστάµενων εφαρµογών 
5.000,00 

20.6266.07 
∆απάνη συντήρησης συστήµατος τηλεµατικής για τους 

υπογειοποιηµένους κάδους 
5.000,00 

  
Υ∆ΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ,ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
  

20.6271.01 ΄Υδρευση ∆ηµοτικών κτιρίων 15.000,00 

20.6273.01 
Φωτισµός και κίνηση(µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο)γιά δικές τους 

Υπηρεσίες 
200.000,00 

20.6275.01 Καθαρισµός και ογκοµέτρηση δεξαµενών πετρελαίου κίνησης 3.500,00 

  

  

Λοιπές δαπάνες γιά 

ύδρευση,άρδευση,φωτισµό,καθαριότητα,(εγκαταστάσεις 
25.000,00 
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20.6279.01 

υδροµετρητών,παροχής ρεύµατος,ανύψωση φρεατίων 

υδροµετρητών κ.λ.π). 

20.6279.03 Πλύσιµο αυτοκινήτων ∆/νσης Καθαριότητας και ανακύκλωσης. 30.000,00 

20.6279.05 Έξοδα απολυµάνσεων 31.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 62 4.264.433,52 

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ   

  ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ   

20.6321.01 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 15.000,00 

20.6322.01 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 35.000,00 

20.6323.01 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας (ΚΤΕΟ κ.λ.π) 50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 63 100.000,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α   

  

  

20.6411.01 

΄Εξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης(διόδια κ.λ.π) 
1.000,00 

  

  

20.6414.02 

Έξοδα µεταφοράς ακινητοποιηµένων οχηµάτων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης λόγω βλάβης. 
23.000,00 

  

  

20.6474.04 

∆ράσεις Ενηµέρωσης-Ευαισθητοποίησης γιά προώθηση 

ανακύκλωσης 
30.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 64 54.000,00 

65 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΙΣΤΗΣ 
  

0,6511 Τόκοι δανείων Εσωτερικού. 2.711.818,00 

0,6516 Χρεολύσια δανείων Εσωτερικού. 900.280,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 65 3.612.098,00 

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ   

  ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ   

20.6613.04 Προµήθεια ενηµερωτικών φυλλαδίων,φακέλων,εντύπων κ.λ.π 2.500,00 

20.6615.07 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις. 1.000,00 

  ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ   

  

  

Προµήθεια χηµικού υλικού και υγρών 

καθαρισµού(απολυµαντικά χηµικά κ.λ.π). 
2.500,00 
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20.6633.01 

20.6633.02 Προµήθεια χηµικών προϊόντων καθαριότητας κάδων. 50.000,00 

20.6633.04 Προµήθεια ειδικού υγρού καθαρισµών µηχανών & οχηµάτων. 2.000,00 

20.6634.01 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού. 5.000,00 

20.6635.03 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων. 140.000,00 

20.6635.04 Προµήθεια γιά την καθαριότητα(τσουγκράνες,βούρτσες κ.λ.π). 50.000,00 

  

  

20.6635.06 

Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας των 

Τµηµάτων Ηλεκτρολογικού και Κίνησης Οχηµάτων. 
7.000,00 

  ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ   

  

  

20.6641.01 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών γιά κίνηση µεταφορικών 

µέσων. 
1.611.850,00 

20.6643.01 Προµήθεια καυσίµων γιά θέρµανση και φωτισµό. 7.500,00 

20.6644.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών γιά λοιπές ανάγκες. 10.000,00 

  
ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ, ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ, 

ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
  

  

  

20.6654.02 

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών γιά εκτυπωτές,πολύγραφο 

κ.λ.π(µελάνι, γραφίτης, toner,κ.λ.π). 
4.500,00 

  ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ   

20.6661.62 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού. 5.000,00 

  

  

20.6662.25 

Προµήθεια χρωµάτων γιά την διαγράµµιση των 

οδοστρωµάτων,πεζοδροµίων κ.λ.π. 
40.000,00 

  

  

20.6662.27 

Προµήθεια σιδηροσωλήνων γιά την κατασκευή 

σιδηροσωλήνων <<Π>> γιά τους κάδους απορριµµάτων. 
2.500,00 

  

  

  

  

∆απάνες γιά αποκατάσταση ∆ικτύου ηλεκτροφωτισµού 

συνεπεία ζηµιών εξ απροβλέπτων γεγονότων ως θεοµηνίες 

κ.λ.π. ηλεκτοπτώσεις από ∆ΕΗ κ.λ.π. 

5.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6662.42 

20.6662.48 Προµήθεια ειδικού εξοπλισµού γιά το συνεργείο. 5.000,00 

  

  

20.6662.49 

Προµήθεια ηλεκτρονικών οργάνων µέτρησης ελέγχου 

ηλεκτρονικών δικτύων. 
5.000,00 

20.6662.80 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 400.000,00 

20.6662.81 Προµήθεια βιοµηχανικών ειδών και οικοδοµικών υλικών. 80.000,00 

  
ΑΝΤΑΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
  

20.6671.01 Προµήθεια ελαστικών 140.000,00 

20.6671.04 Προµήθεια υλικών σιδηρουργίας. 15.000,00 

20.6671.05 
Προµήθεια αντιολισθητικών αλυσίδων οχηµάτων-

µηχανηµάτων. 
2.000,00 

20.6672.12 Αναλωσίµων γιά επισκευή µηχ/των θέρµανσης και κλιµατισµού 5.000,00 

  

  

  

  

20.6672.13 

Προµήθεια εξαρτηµάτων του περονοφόρου οχήµατος γιά την 

περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων(ιµάντες κλειδιά 

κ.λ.π) 

1.000,00 

20.6672.15 Προµήθεια µπαταριών διαφόρων τύπων γιά το ηλεκτρολογικό. 5.000,00 

20.6672.16 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων Μηχ/κού-Ηλεκ/κού. 10.000,00 

20.6672.17 
Προµήθεια µικροϋλικών,ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών 

ανταλλακτικών(φίλτρα,καλώδια,βύσµατα κ.λ.π) 
2.500,00 

  

  

20.6672.18 

Προµήθεια υλικών συντήρησης ηλεκτρονικών συσκευών γιά το 

ηλεκτρολογικό 
5.000,00 

20.6672.22 
Προµήθεια εργαλείων και υλικών γιά τις ανάγκες των 

συνεργείων 
60.000,00 

  

  

20.6672.23 

Προµήθεια ηλεκτρολογικών ανταλλακτικών και συσσωρευτών 

γιά το Τµήµα κίνησης Μηχανηµάτων και Οχηµάτων. 
120.000,00 

  

  

Προµήθεια φιαλών αερίων οξυγόνου-ασετυλίνης-προπανίου -

αργού. 
50.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6672.27 

  

  

  

  

20.6672.28 

Προµήθεια ανταλλακτικών και αναλωσίµων γιά την συντήρηση 

-επισκευή των µηχανηµάτων και οχηµάτων της ∆/νσης 

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

500.000,00 

20.6672.32 
Προµήθεια ειδικών εξαρτηµάτων και αναλωσίµων για το 

ηλεκτροµηχανολογικό συνεργείο. 
10.000,00 

  

  

20.6673.01 

Προµήθεια ανταλλακτικών γιά τους 

κάδους(καπάκια,ρόδες,µπράτσα,βίδες,ελατήρια κ.λ.π) 
35.000,00 

20.6673.02 Ανταλλακτικά επίπλων,σκευών,και λοιπού εξοπλισµού. 1.000,00 

20.6673.04 
Προµήθεια παραδοσιακών µπράτσων για αντικατάσταση 

καταστραφέντων στα φωτιστικά τησ Πειραικής χερσονήσου. 
25.000,00 

  ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ   

20.6681.01 Υλικά Φαρµακείου 10.000,00 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ ΚΑΙ 

ΗΛΕΚΤΡ/ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
  

20.6699.02 Προµήθεια νέων πυροσβεστήρων. 3.500,00 

20.6699.07 Λοιπές προµήθειες. 2.500,00 

  

  

20.6699.08 

Προµήθεια ειδικών καλυµµάτων προστασίας φορτίου 

µεταφερόµενου µε φορτηγά ανοικτού αµαξώµατος. 
2.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 66 3.441.350,00 

  

  

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΟΧΕΣ-

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-∆ΩΡΕΕΣ 

  

  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ   

  

  

Εισφορά υπέρ ∆ιαβαθµισµένου Συνδέσµου Νοµού 

Αττικής(ΕΣ∆ΝΑ). 
3.538.937,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.6721.01 

  
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ,ΠΑΡΟΧΕΣ,ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ. 
  

  

  

20.6737.09 

Επιβολή Τελών προς τον Ειδικό ∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο 

Νοµού Αττικής(ΕΣ∆ΝΑ)γιά την επέκταση λειτουργίας ΣΜΑ 

Σχιστού. 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 67 3.738.937,00 

71 
ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
  

  

  

20.7131.09 

Προµήθεια εξοπλισµού συνεργείου επισκευής και συντήρησης 

κάδων και λοιπού εξοπλισµού Καθαριότητας. 
15.000,00 

  

  

20.7131.10 

Προµήθεια ηλεκτρικών και µηχ/κών εξοπλισµών γιά την 

Υπηρεσία Καθαριότητας. 
5.000,00 

20.7131.17 Προµήθεια αντλιών καθαρού και ακάθαρτου νερού 15.000,00 

  

  

20.7131.46 

Προµήθεια αυτοκινούµενων µηχανηµάτων και λοιπού 

µηχανολογικού εξοπλισµού 
250.000,00 

20.7132.25 
Προµήθεια απορριµµατοφόρων και λοιπών µεταφορικών 

µέσων 
4.000.000,00 

20.7133.01 Προµήθεια Επίπλων και συσκευών 10.000,00 

  

  

20.7134.13 

Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,εξοπλισµός 

υποστήριξης και λογισµικά. 
10.000,00 

20.7134.14 ∆ιαχείριση δικτύου ηλεκτροφωτισµού µε πρόγραµµα GIS. 10.000,00 

  

  

  

  

20.7134.30 

Αναβάθµιση και επέκταση ηλεκτρονικού συστήµατος 

παρακολούθησης λειτουργίας και κατανάλωσης καυσίµων των 

οχηµάτων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

11.000,00 

20.7134.35 Έκδοση και ανανέωση ψηφιακών ταχογράφων. 5.000,00 

20.7134.49 
Αγορά λογισµικού παρακολούθησης και διαχείρησης 

συστήµατος τηλεµατικής για τους υπογειοποιηµένους κάδους 
60.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.7135.01 

Προµήθεια µηχανηµάτων γραφείου 11.000,00 

20.7135.02 Προµήθεια µηχανηµατων κλιµατισµού, ιονισµού, εξαερισµού, 

θερµανσης κλπ 
15.000,00 

  

  

20.7135.12 

Προµήθεια κάδων απορριµµάτων των 

ανατρεπόµενων,κυλιοµένων,(πλαστικοί-µεταλλικοί). 
190.000,00 

20.7135.13 Προµήθεια επικαθηµένων κάδων. 44.000,00 

20.7135.21 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού. 30.000,00 

20.7135.24 Προµήθεια φορητών ασυρµάτων (CB) ηλεκτρολογικού. 2.000,00 

20.7135.77 Προµήθεια µηχανηµάτων γιά τις ανάγκες των συνεργείων. 45.000,00 

  

  

20.7135.81 

Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών γιά την πιλοτική εφαρµογή 

συστήµατος “Συλλογή χωρίς κάδο”. 
80.000,00 

20.7135.82 Προµήθεια κάδων Ανακύκλωσης. 50.000,00 

  

  

20.7135.86 

Προµήθεια γεφυροπλάστιγγας γιά τη ζύγιση των 

απορριµµατοφόρων οχηµάτων. 
50.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 71 4.908.000,00 

73 ΕΡΓΑ   

  
∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ 

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
  

20.7311.39 
Βελτίωση εγκαταστάσεων των χώρων στο Σταθµό 

Αυτοκινήτων επί της οδού Ρετσίνα αρ.45(Τ.Π). 
300.000,00 

  

  

20.7311.72 

∆απάνες γιά τη βελτίωση των εγκαταστάσεων στο Σχιστό 

οικόπεδο ιδιοκτησίας ∆ήµου Πειραιά(Τ.Π). 
25.000,00 

  

  

20.7311.75 

Κατασκευή βορβοροσυλλέκτη στο ∆ηµοτικό Σταθµό οχηµάτων 

επί της Ρετσίνα 45(Τ.Π) 
100.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.7323.01 
Κατασκευή εσοχών οδοστρωµάτων και πεζοδροµίων γιά 

τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων(Τ.Π) 
150.000,00 

  

∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΠΑΓΙΩΝ(ΜΟΝΙΜΩΝ)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ 

ΧΡΗΣΕΩΣ 

  

  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
  

  

  

20.7335.06 

Αντικατάσταση φθαρµένων και επικίνδυνων γιά την ασφάλεια 

ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και 

ελέγχου(ΠΙΛΛΑΡ)(Τ.Π). 

200.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 73 775.000,00 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  

  

20.7413.21 

Μελέτη εξειδίκευσης δράσεων Τοπικού Σχεδίου 

Απορριµάτων(Τ.Π). 
25.000,00 

  

  

  

  

20.7413.50 

Αξιολόγηση τεχνολογιών διαχείρισης απορριµµάτων-πιλοτική 

εφαρµογή στο ∆ήµο Πειραιά(ερευνητικό πρόγραµµα σύναψη 

προγραµµατικής σύµβασης. 

20.000,00 

  

  

20.7413.72 

Μελέτη Χωριστής Συλλογής ρευµάτων 

αποβλήτων,χωροθέτησης µέσων προσωρινής 

αποθήκευσης(Τ.Π). 

50.000,00 

  

  

20.7413.73 

Μελέτη βελτιστοποίησης προγραµµάτων και δροµολογίων 

συλλογής απορριµµάτων.(Τ.Π). 
25.000,00 

20.7425.21 
∆απάνες για τον καθαρισµό και σφράγιση κτιρίων και 

οικοπέδων αγνώστων ιδιοκτητών. 
15.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 74 135.000,00 

81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε   

20.8111.01 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 750.000,00 

20.8112.01 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων. 3.500,00 

20.8113.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 60.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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20.8115.01 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.000,00 

20.8116.01 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 360.000,00 

20.8121.01 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων. 600.000,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 81 1.775.500,00 

82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ   

20.8261 Λοιπές αποδόσεις 1.675.307,70 

20.8261.07 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων 1.500,00 

  ΣΥΝΟΛΟ 82 1.676.807,70 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
  

  

  

20.8511 

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 

Ανταποδοτικά Τέλη καθαριότητας και φωτισµού. 
22.792.313,05 

  ΣΥΝΟΛΟ 85 22.792.313,05 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63.876.924,27 

  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 15.460.485,00 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 1.143.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 4.264.433,52 

63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 100.000,00 

64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟ∆Α 54.000,00 

  

  

65 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ 

ΠΙΣΤΗΣ 
3.612.098,00 

66 ∆ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 3.441.350,00 

  

  

67 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 
3.738.937,00 

  

  

71 

ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
4.908.000,00 

73 ΕΡΓΑ 775.000,00 

74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 135.000,00 

ΑΔΑ: ΩΕΨΧΩΞΥ-ΧΦΦ
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81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Π.Ο.Ε 1.775.500,00 

82 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟ∆Α 1.676.807,70 

85 
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ 

ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
22.792.313,05 

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 63.876.924,27 

  ΝΕΑ ΑΡΘΡΑ   

1 Προµήθεια αναλωσίµων αντλίας πλήρωσης υγρών καυσίµων 1.500,00 

2 Προµήθεια συσσωρευτών οχηµάτων και µηχανηµάτων 80.000,00 

3 
Προµήθεια ελαστικών – αεροθαλάµων οχηµάτων & 

µηχανηµάτων 
60.000,00 

4 
Προµήθεια διαγνωστικού µηχανήµατος οχηµάτων & 

µηχανηµάτων και αγορά Προγραµµάτων Αναβάθµισης 
20.000,00 

5 Προµήθεια ανυψωτικών για βαρέα οχήµατα και µηχανήµατα 100.000,00 

6 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων 

υπαλλήλων της ∆/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης 
3.000,00 

7 

Προµήθεια υλικών περίφραξης (συρµατόπλεγµα, λαµαρίνες, 

κ.λ.π..,) για την περίφραξη οικοπέδων και εγκαταλελειµµένων 

οικιών αγνώστων ιδιοκτητών µετά τον καθαρισµό τους από την 

∆/νση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

50.000,00 

8 
Προµήθεια ηλεκτρονικής αντλίας υγρών καυσίµων για τον 

εφοδιασµό των οχηµάτων 
8.000,00 

9 
Μελέτη για την αδειοδότηση του σταθµού αυτοκινήτων 

(αντλίες καυσίµων κλπ) επι της Ρετσίνα 45 (ΤΠ) 
74.400,00 

10 Προµήθεια Μεταλλικών Ιστών 25.000,00 

11 
Προµήθεια Νέων Φωτιστικών για συµπλήρωση του 

υπάρχοντος φωτισµού. 
25.000,00 

12 
Μελέτη αντικατάστασης του εναέριου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της πόλης, επέκτασης και βελτίωσης του 

υπόγειου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της πόλης (ΤΠ) 

75.000,00 

13 
Αντικατάσταση του εναερίου δικτύου ηλεκτροφωτισµού της 

πόλης επέκταση και βελτίωση του υπόγειου δικτύου 

ηλεκτροφωτισµού της πόλης (ΤΠ) 

100.000,00 

14 

Αγορά οικοπέδου για τη δηµιουργία Θεµατικού Πάρκου 

Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (εκπαίδευση και 

ανακύκλωση) 

1.250.000,00 

15 
Εργασίες αποκατάστασης εκτάκτων ζηµιών σε δηµοτικά κτήρια 

Σ.Ε. 1/2019 
20.000,00 
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16 

Εργασίες συντήρησης -επισκευές -υδραυλικών -αποχετευτικών 

εγκαταστάσεων και δικτύων όλων των δηµοτικών κτηρίων 

έτους 2019 Σ.Ε. 2019 

20.000,00 

17 

Αντικατάσταση εβδοµήντα (70) φθαρµένων και επικίνδυνων 

για την ασφάλεια ηλεκτρολογικών πινάκων διανοµής και 

ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) έτους 2019 

250.000,00 

   

  ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 2.161.900,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 66.038.824,27 

 

 

 

 
 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ – 

ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ 

ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

ΑΡΓΟΥ∆ΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝ. 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

ΓΚΕΡΛΕΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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