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Η

 Συνεδρίαση /1-11-2017 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 217/2017 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισµό του συντελεστή Τέλους Καθαριότητας 

και Ηλεκτροφωτισµού (Ν.1828/89) για το έτος 2018. 

 

Πρακτικό της µε αριθµό 33ης/2017 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 1
η
  του µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2017 

ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 1.30µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 13178/27-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  

των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 

 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-

Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το  1
ο
  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ.13179 / 27-

10-2017  εισήγηση  του διευθυντή  Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου 

Γεωργίου του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής: 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δ/ντης κος Γ. Χριστοδουλόπουλος 

Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   

Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010767 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

***** 
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του συντελεστή Τέλους Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού (Ν. 1828/89) για το έτος 2018. 

 

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

τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθρου 4 του Ν. 

1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος.    

Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για την αντιμετώπιση των 

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

παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (άρθρο 25 

παρ.12 1828/89). Η απόφαση αυτή κοινοποιείται μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους στη ΔΕΗ και 

ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, 

οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση.  

Ενόψει της κατάρτισης του προϋπολογισμού του 2018 και προκειμένου να εγγραφούν οι ανάλογες 

πιστώσεις στο σκέλος εσόδων και εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού πρέπει 

να ληφθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την αναπροσαρμογή ή μη των σχετικών τελών. 

Για Την πρόβλεψη των σχετικών εσόδων και δαπανών του έτους 2018 λήφθηκαν υπόψη συγκριτικά 

οι συνολικές εισπράξεις του 2016, του 2017 μέχρι 30/7/2016 καθώς και οι προβλέψεις μέχρι το τέλος 

του 2017. Για την σύνταξη του προϋπολογισμού των ανταποδοτικών τελών εφαρμόσθηκε το 

έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 

δήμων έτους 2018 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ), όπου αναφέρονται συνοπτικά τα εξής: 

(…) Β.3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη-δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

 Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες όπως 

υπηρεσία (ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2018 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 2017. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα 

έσοδα του έτους 2017 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας 

του 2017, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση 

καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2018, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα 

πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. 

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

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 

• την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2016 

• την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2017,μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του Π/Υ 2017(δηλ. μέχρι 31/7/2017). 

• την εκτέλεση του Π/Υ 2016για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ.31/7/2016). 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ   27/10/2017  

Αριθ. Πρωτ.:    13179                



• την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2017,η οποία υπολογίζεται 

με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2016. 

Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 

λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να: 

α) 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) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας. 

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν 

να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. 

 

Παρακάτω παραθέτουμε τα παραπάνω στοιχεία: 

Α. ΕΣΟΔΑ 

 Εκτέλεση 

Π/Υ 

2016  

έως31/7 

Εκτέλεση 

Π/Υ 

2017  

έως 31/7 

Είσπραξη 

2016 

Εκτίμηση 

Είσπραξης 

2017 

Τέλος καθ/τας & φωτισμού 

(Κωδ.0311) 

1.029.856.96 1.022.127.00 1.925.925,08 1.920.000,00 

Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού (Κωδ.2111) 

359.405 380.867,52 380.494,83 380.927 

ΣΥΝΟΛΟ 
1.389.262 1.402.994,52 2.306.420.00 2.300.927 

Για τον καθορισμό εσόδων του έτους 2018 λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 

που αναφέρονται στο αρχείο της ΔΕΗ ανά συντελεστή χρέωσης (οικιακό ή επαγγελματικό) καθώς και 

οι εισπράξεις κατά το τρέχον έτος. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του αρχείου τα τετραγωνικά μέτρα για τις οικίες ανέρχονται σε 1.331.650m
2 

και για τα καταστήματα 191.048m
2
. 

Με την υπ’ αρ. 232/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καισαριανής οι συντελεστές 

Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού καθορίστηκαν ως εξής: 

 
Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Συνολικά για όλες τις κατοικίες 1.50 ευρώ. 

Για τους στεγασμένους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο και τους 

βοηθητικούς χώρους αυτών ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 3.43€ (π.χ. ΚΑΡΑΒΕΛ). 

 

Β' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για εργοστάσια, βιομηχανίες, μεγάλες βιοτεχνίες, 

κέντρα διασκέδασης με ορχήστρα , Ναιτ - κλαμπ, καταστήματα εμπορίας αυτ/των, καθώς και 

χώρους ξενοδοχείων και καταστημάτων που λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων που διατίθενται 



για καταστήματα, καταστήματα Τραπεζών και τα καταστήματα του βιοτεχνικού κέντρου Σούπερ 

Μάρκετ. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 7,5 ευρώ ανά m
2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για συνεργεία αυτ/των, Ηλεκτρολογικά αυτ/των, 

βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες αυτ/των, φανοποιεία, ευθυγραμμίσεις - ζυγοσταθμίσεις φρένα 

αυτ/των, ανταλλακτικά αυτ/των, καταστήματα εμπορίας δικύκλων, εστιατόρια, ταβέρνες, 

ψητοπωλεία, καφετέριες, FAST FOOD, ουζερί, καφέ - μπαρ, φαρμακεία, εκθέσεις μεταλλικών 

επίπλων, γενικά επίπλων, εκθέσεις ειδών υγιεινής, χρωματοπωλεία, οικοδομικά υλικά, καφενεία, 

ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κατ/τα πουλερικών, στερεοφωνικά, δίσκοι, γραφεία τελετών, 

σιδηρουργεία, μπουτίκ, κατ/τα νεωτερισμών, ηλεκτρικών ειδών, υαλοπωλεία, κρεοπωλεία, κατ/τα 

πώλησης λαδιού κ.λ.π. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,98 ανά m
2
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Για στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για γραφεία φοροτεχνικά, γραφεία φωτοτυπικών -

φωτοαντιγράφων, χρυσοχοεία, βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες, ΠΡΟ-ΠΟ, λαχεία, γραφεία ταξιδίων, 

ανθοπωλεία, κατ/τα πώλησης υποδημάτων, λούστρα επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, βιοτεχνίες 

μικρές, παντοπωλεία, κατ/τα κατεψυγμένων προϊόντων και πρατήρια βενζίνης. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,61 ανά m
2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 

Για τους λοιπούς στεγασμένους ή μη χώρους καθώς και τους σταθμούς αυτ/των 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,13 ανά m
2 

 

ΟΙ επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

1. Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνον κατά τη χειμερινή περίοδο από 1
ης

 Οκτωβρίου έως και 

31
ης

 Μαΐου κάθε έτους, και 

2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν μόνον κατά τη θερινή περίοδο από 1
ης

 Ιουνίου έως 30ης 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους. 

 

Επίσης με την ίδια απόφαση ορίστηκε πλήρης απαλλαγή ή μειώσεις από τέλη σε ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες δημοτών μας (άποροι, πολύτεκνοι-τρίτεκνοι, ΑΜΕΑ, μονογονεικές οικογένειες, 

μακροχρόνια άνεργοι) με εισοδηματικά κριτήρια. Με την ίδια απόφαση καθορίστηκαν οι όροι και η 

διαδικασία έγκρισης των εν λόγω απαλλαγών ή μειώσεων. 

 

B. ΕΞΟΔΑ 

Τα έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού διαμορφώνονται αναλυτικά 

στο παρακάτω πίνακα και θα πρέπει να καλυφθούν από τα έσοδα ανταποδοτικών 

τελών.  

 

 



ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ 2016 
ΑΠΟ 1/1/2017 

ΕΩΣ 31/7/2017 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

2017 
2018 

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙ

Α 

20/6011.00

01 

     876.340,00 

€  
    498.473,00 €  

      

854.000,00 €  

    

825.000,00 €  

  
20/6021.00

01 

     111.263,00 

€  
      54.678,00 €  

        

89.300,00 €  

       

89.300,00 €  

  
20/6041.00

01 

       69.559,00 

€  
      49.053,00 €  

       97.320,00 

€  

       

73.020,00 €  

            

ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 
20/6012.00

01 

       48.635,00 

€  
      14.858,00 €  

       50.000,00 

€  

      50.000,00 

€  

  
20/6022.00

01 

         1.832,00 

€  
           818,00 €  

         1.800,00 

€  

       2.000,00 

€  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ

ΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 

20/6051.00

01 

     114.174,00 

€  
      22.080,00 €  

        

42.000,00 €  

       

42.000,00 €  

  
20/6051.00

03 

       34.648,00 

€  
      19.362,00 €  

       43.000,00 

€  

      43.000,00 

€  

  
20/6052.00

01 

       26.582,00 

€  
      13.826,00 €  

       26.500,00 

€  

      26.500,00 

€  

  
20/6054.00

01 

       18.761,00 

€  
      13.520,00 €  

        

26.700,00 €  

     26.700,00 

€  

ΠΑΡΟΧΕΣ 
(Γάλα, Ρούχα 

κλπ) 

20/6061.00

01 

       10.437,00 

€  
                   -   €  

        

20.100,00 €  

       

20.100,00 €  

  
20/6063.00

02 

         3.984,00 

€  
        4.189,00 €  

          

7.500,00 €  

         

7.500,00 €  

ΚΑΥΣΙΜΑ 
20/6641.00

01 

       59.018,00 

€  
      30.117,00 €  

        

82.400,00 €  

       

79.400,00 €  

  
20/6643.00

01 

         1.925,00 

€  
        1.913,00 €  

          

4.000,00 €  

         

4.000,00 €  

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡ

Α 

ΟΧΗΜΑΤΩ

Ν 

20/6253.00

01 

       11.790,00 

€  
      11.892,00 €  

        

11.900,00 €  

      11.800,00 

€  

ΣΥΝΤΗΡΗΣ

Η 

ΜΗΧ/ΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ ΚΑΙ 

ΚΤΙΡΙΩΝ 

20/6261.00

01 

         1.736,00 

€  
                   -   €  

          

3.000,00 €  

         

3.000,00 €  

  
20/6262.00

01 

         6.962,00 

€  
        4.225,00 €  

        

23.000,00 €  

       

12.000,00 €  

  
20/6263.00

01 

       21.756,00 

€  
        9.139,00 €  

        

25.000,00 €  

      20.000,00 

€  

  
20/6264.00

01 

            781,00 

€  
        3.904,00 €  

        

10.000,00 €  

        2.000,00 

€  

  
20/6265.00

01 
              38,00 €               68,00 €  

             

100,00 €  

            

100,00 €  

  20/6661.00                    -   €                     -   €                



01 100,00 €  

  
20/6662.00

01 
              38,00 €               92,00 €  

           100,00 

€  

            

100,00 €  

ΕΛΑΣΤΙΚΑ 
20/6671.00

01 

         1.684,00 

€  
        4.291,00 €  

         8.000,00 

€  

         

8.000,00 €  

  
20/6671.00

02 
              49,00 €                     -   €  

          

1.000,00 €  

        1.000,00 

€  

  
20/6671.00

99 
                   -   €                     -   €      

  
20/6672.00

01 

            236,00 

€  
                   -   €  

         1.000,00 

€  

         

1.000,00 €  

  
20/6672.00

99 
                   -   €                     -   €      

ΤΕΛΗ 

ΚΥΚΛ/ΡΙΑΣ-

ΚΤΕΟ 

20/6322.00

01 

         2.114,00 

€  
           954,00 €  

         2.150,00 

€  

         

6.000,00 €  

ΑΤΤΙΚΗ 

ΟΔΟΣ 

20/6411.00

01 
                   -   €                     -   €      

  
20/6162.00

01 

         9.983,00 

€  
        6.107,00 €  

          

9.980,00 €  

        9.280,00 

€  

ΧΗΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ 

20/6633.00

01 
                   -   €          3.967,00 €  

         4.200,00 

€  

        1.000,00 

€  

ΛΟΙΠΑ 

ΕΞΟΔΑ 

20/6631.00

01 

            140,00 

€  
                   -   €  

             

200,00 €  

         

1.000,00 €  

  
20/6634.00

01 

            273,00 

€  
                   -   €  

         6.000,00 

€  

         

4.000,00 €  

  
20/6462.00

01 

            810,00 

€  
                   -   €  

          

1.200,00 €  

         

1.200,00 €  

  
20/6613.00

01 
                   -   €                     -   €    

            

500,00 €  

  
20/6635.00

01 
                   -   €                     -   €  

          

2.000,00 €  

         

1.200,00 €  

  
20/6117.00

02 
                   -   €                     -   €      

  
20/6233.00

01 

            738,00 

€  
                   -   €  

          

1.000,00 €  

         

1.000,00 €  

  
20/6271.00

01 

            231,00 

€  
             48,00 €  

             

300,00 €  

            

300,00 €  

  
20/6274.00

01 
                   -   €                     -   €      

  
20/6276.00

01 
                   -   €                     -   €      

  
20/6277.00

01 
                   -   €                     -   €      

  
20/6277.00

99 
                   -   €                     -   €      

  
20/6414.00

01 
                   -   €                     -   €      

  
20/6681.00

01 
                   -   €                     -   €  

          

1.000,00 €  

         

1.000,00 €  



ΔΑΝΕΙΑ 

ΜΗΧΑΝ/ΚΟ

Υ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜ

ΟΥ 

00/6516.00

03 

     139.425,00 

€  
    144.328,00 €  

      

226.190,00 €  

     

226.210,00 €  

  
00/6516.00

04 

       70.450,00 

€  
      71.084,00 €  

        

71.083,00 €  

       

72.118,00 €  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Σ 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

20/6211.00

01 

     163.000,00 

€  
    136.228,00 €  

      

195.000,00 €  

     

195.000,00 €  

  
20/6273.00

01 

         9.000,00 

€  
        4.133,00 €  

          

9.000,00 €  

         

9.000,00 €  

ΕΔΣΝΑ 
00/6721.00

01 

     337.663,00 

€  
      71.798,00 €  

      

343.702,00 €  

     

343.702,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΔΑΠΑΝΩΝ 
   2.156. 055€   1.195.181€   

 2.300.725,00 

€  

 

2.304.702,00 

€  

            

ΕΣΟΔΑ           

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΕΛΗ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

311 
  1.857.932,00 

€  
 1.029.857,00 €  

   

1.920.000,00 

€  

 

1.923.200,00 

€  

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΤΕΛΗ 

ΚΑΘ/ΤΑΣ & 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

21.110.001 
     359.405,00 

€  
    380.927,00 €  

      

380.927,00 €  

     

380.927,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΣΟΔΩΝ 
  

  2.217.337,00 

€  
 1.410.784,00 €  

2.300.927,00 

€  

2.304.127,00 

€  

 

 

Συνεκτιμώντας τα ανωτέρω και μη αναμένοντας σημαντικές μεταβολές στα 

τετραγωνικά μέτρα θεωρούμε ότι οι συντελεστές Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού για το νέο έτος μπορούν να διατηρηθούν σταθεροί στα περσινά 

επίπεδα. 
 

 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

                                   

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 



Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τη διατήρηση των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού στα ίδια 

επίπεδα σε όλες τις κατηγορίες και για το 2018. 

Συγκεκριµένα για τις κατηγορίες : 

 

Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

Συνολικά για όλες τις κατοικίες 1.50 ευρώ. 

Για τους στεγασµένους χώρους των ξενοδοχείων που διατίθενται για ύπνο και τους 

βοηθητικούς χώρους αυτών ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 3.43€ (π.χ. ΚΑΡΑΒΕΛ). 

 

Β' ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ A 

Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για εργοστάσια, βιοµηχανίες, 

µεγάλες βιοτεχνίες, κέντρα διασκέδασης µε ορχήστρα , Ναιτ - κλαµπ, καταστήµατα 

εµπορίας αυτ/των, καθώς και χώρους ξενοδοχείων και καταστηµάτων που 

λειτουργούν εντός των ξενοδοχείων που διατίθενται για καταστήµατα, καταστήµατα 

Τραπεζών και τα καταστήµατα του βιοτεχνικού κέντρου Σούπερ Μάρκετ. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 7,5 ευρώ ανά m
2 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 

Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για συνεργεία αυτ/των, 

Ηλεκτρολογικά αυτ/των, βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες αυτ/των, φανοποιεία, 

ευθυγραµµίσεις - ζυγοσταθµίσεις φρένα αυτ/των, ανταλλακτικά αυτ/των, 

καταστήµατα εµπορίας δικύκλων, εστιατόρια, ταβέρνες, ψητοπωλεία, καφετέριες, 

FAST FOOD, ουζερί, καφέ - µπαρ, φαρµακεία, εκθέσεις µεταλλικών επίπλων, 

γενικά επίπλων, εκθέσεις ειδών υγιεινής, χρωµατοπωλεία, οικοδοµικά υλικά, 

καφενεία, ζαχαροπλαστεία, αρτοποιεία, κατ/τα πουλερικών, στερεοφωνικά, δίσκοι, 

γραφεία τελετών, σιδηρουργεία, µπουτίκ, κατ/τα νεωτερισµών, ηλεκτρικών ειδών, 

υαλοπωλεία, κρεοπωλεία, κατ/τα πώλησης λαδιού κ.λ.π. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,98 ανά m
2
 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 

Για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για γραφεία φοροτεχνικά, γραφεία 

φωτοτυπικών -φωτοαντιγράφων, χρυσοχοεία, βιβλιοπωλεία, τυρόπιτες, ΠΡΟ-ΠΟ, 

λαχεία, γραφεία ταξιδίων, ανθοπωλεία, κατ/τα πώλησης υποδηµάτων, λούστρα 

επίπλων, εργαστήρια υδραυλικών, βιοτεχνίες µικρές, παντοπωλεία, κατ/τα 

κατεψυγµένων προϊόντων και πρατήρια βενζίνης. 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,61 ανά m
2 

 



 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆ 

Για τους λοιπούς στεγασµένους ή µη χώρους καθώς και τους σταθµούς αυτ/των 

Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος ΕΥΡΩ 3,13 ανά m
2 

 

ΟΙ επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, κατηγοριοποιήθηκαν ως εξής: 

1. Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνον κατά τη χειµερινή περίοδο από 1
ης

 

Οκτωβρίου έως και 31
ης

 Μαΐου κάθε έτους, και 

2. Επιχειρήσεις που λειτουργούν µόνον κατά τη θερινή περίοδο από 1
ης

 

Ιουνίου έως 30ης Σεπτεµβρίου κάθε έτους. 

 

 

 

  

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 

βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  

                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  

                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       1/11/2017 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                   Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 


