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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                                
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                       
 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
Π Ρ Α Ξ Η   με αριθ. 201 

 
του Δημοτικού Συμβουλίου της με αριθμό 29η Τακτική Συνεδρίαση από 14-11-2022 συνεδρίασης 

που έγινε με την αριθ. 29η/27693/10-11-2022 πρόσκληση (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 13/Α΄/9-7-2022), του 

Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουλούρη Κωνσταντίνου. 
 

ΓΙΑ 
 

«Λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού 
Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023» 

  
            ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 
 

 
 

           
 ΜΕΛΗ 

 

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  19 
ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 

2 ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 20 
ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
 

3 

ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ  
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων) 
 

21 
ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος) 

 4 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 22 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ 

5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 23 ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ  24 
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων αποχώρησε κατά τη συζήτηση 
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του 3ου θέματος) 

7 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 

25 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος) 

8 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  26 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ  
 

27 
 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6ου 
θέματος) 

10 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
(προσήλθε κατά τη διάρκεια των 
ερωτήσεων & αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 3ου θέματος) 

28 

ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος  και αποχώρησε κατά τη συζήτηση 
του 3ου θέματος) 

11 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
(αποχώρησε στο 6ο θέμα) 

29 
ΚΟΥΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εκτός 
ημερησίας θέματος) 

12 
ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
6ου θέματος) 

30 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ  
( αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος) 

13 

ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
(προσήλθε κατά την διάρκεια των 
ερωτήσεων και αποχώρησε κατά τη 
συζήτηση του 2ου θέματος) 

  

14 
ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
( αποχώρησε στο 2ο θέμα) 

  

15 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ- 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

  

16 
ΣΤΕΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
εκτός ημερησίας  θέματος) 

  

17 
ΝΑΙΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ  
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος) 

  

18 
ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΣΑΒΕΤ 
(αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 
2ου θέματος) 

  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

 
Δεν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα,  
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι:  
 

1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 7 ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
2 ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  8 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
3 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 9 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
4 ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΑ 10 ΠΑΠΑΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
5 ΜΠΟΤΖΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ   
6 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    

 
 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία (επί συνόλου 41 μελών –παρόντες 26) ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Κουλούρης Κωνσταντίνος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε 
και ήταν παρούσα η Δήμαρχος κ. Θωμαΐδου Δέσποινα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν. 3852/10. 
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Η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθυμαρίτου Φιλίππα απουσίαζε από την συνεδρίαση και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ( εγκ. ΥΠΕΣ: 375/ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ)η θέση της δεν 
αναπληρώνεται. 
 
Ο Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης σύμφωνα με την υπ΄αριθ. πρωτ. 
27615/9-11-2022 Διεύθυνση Διοικητικών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 
 
Σύμφωνα με τους αναφερόμενους στην με αρ.πρωτ. 27180/2022 εισήγηση οι συντελεστές και το σύνολο 
των τ.μ. που κοινοποιούνται στις εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η πρόβλεψη των εσόδων για το 
2023 έχει ως ακολούθως : 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόμενα Έσοδα 

Οικιακή χρήση 3.095.447,00 1,33 € / τ.μ. 4.116.944,51 € 

Γενική χρήση 732.643,00 4,51 € / τ.μ. 3.304.219,93 € 

Σύνολο       7.421.164,44 € 

 
Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος 
των  9.526.576,31 € 
 

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.571.164,44 € 
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.850.000,00 € 
 ΚΑΕ 3211: Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

από παρελθόντα έτη: 1.004.524,83 € 
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022 υπηρεσίας καθαριότητας: 

1.100.887,04 € 
 
Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με 
τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και 
απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας: 

 
 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 2023 

ΚΑΔ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ 
20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.931.717,84 € 

20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 170.000,00 € 

20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές  υπαλλήλων αορίστου χρόνου 596.994,32 € 

20.6022.0001 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου 

74.000,00 € 

20.6022.0002 Αποζημιώσεις απολυόμενων 45.000,00 € 

20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 272.514,00 € 

20.6041.0003 Αποδοχές αντιρρησιών συνείδησης 2.682,36 € 

20.6042.0001 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου 

11.500,00 € 
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20.6051.0004 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

394.447,16 € 

20.6052.0001 Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου 155.837,49 € 

20.6054.0001 Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου 72.540,99 € 

20.6061.0001 Μέσα ατομικής προστασίας 140.000,00 € 

20.6063.0002 Γάλα εργαζομένων 60.000,00 € 

20.6142.0002 
Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων και πάσης 
φύσεων ανυψωτικών μηχανισμών, κλπ. 

5.000,00 € 

20.6142.0005 Παροχή υπηρεσιών για την απολύμανση ακινήτων τρίτων 5.000,00 € 

20.6151.0001 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και 
φόρων 

230.000,00 € 

20.6211.0001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων. 

900.000,00 € 

20.6233.0001 Μισθώματα μηχανημάτων 5.000,00 € 

20.6234.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 € 

20.6236.0001 Δαπάνες μίσθωσης χημικών τουαλετών Δ/νσης Καθαριότητας 25.000,00 € 

20.6253.0001 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 35.000,00 € 

20.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 3.000,00 € 

20.6261.0002 Διαμόρφωση κτιρίων 1.000,00 € 

20.6262.0002 Δαπάνες για οικοδομικές εργασίες 2.000,00 € 

20.6263.0001 
Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

150.000,00 € 

20.6263.0002 Δαπάνες ελέγχου φορτηγών αυτ/των από ΚΤΕΟ 4.000,00 € 

20.6263.0003 Δαπάνες ελέγχου επιβατικών αυτ/των από ΚΤΕΟ 500,00 € 

20.6263.0004 Δαπάνες ελέγχου λοιπών μετ. μέσων από ΚΤΕΟ 1.500,00 € 

20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 € 

20.6265.0002 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

2.000,00 € 

20.6265.0003 
Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, φωτοτυπικών, 
πολυμηχανημάτων και fax 

3.000,00 € 

20.6265.0004 Επισκευές εμπορευματοκιβωτίων και press- container 10.000,00 € 

20.6265.0005 
Δαπάνες συντήρησης και καθαρισμού συστημάτων βυθιζόμενων 
κάδων απορριμμάτων  

8.000,00 € 

20.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού καθαριότητας 2.000,00 € 

20.6271.0001 Δαπάνες ύδρευσης 12.000,00 € 

20.6277.0003 
Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρισης ογκωδών μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων & στρωματοποιίας 

15.500,00 € 

20.6277.0004 Δαπάνες απομάκρυνσης ραδιενεργών αποβλήτων 3.000,00 € 

20.6279.0002 Δαπάνες απολύμανσης εγκαταστάσεων 10.000,00 € 

20.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 € 

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.500,00 € 

20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350,00 € 

20.6323.0002 Λοιπά τέλη 3.500,00 € 

20.6411.0001 Δαπάνη διοδίων διέλευσης οχημάτων Δήμου από την Αττική Οδό 50.000,00 € 

20.6414.0001 Μεταφορές 10.000,00 € 
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20.6414.0002 Μεταφορές εγκαταλελ. αυτοκινήτων 1.000,00 € 

20.6471.0001 
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης υπηρεσίας 
περιβάλλοντος 

1.000,00 € 

20.6521.0001 Τόκοι Δανείου Τ.Π.Κ.Δ 25.539,72 € 

20.6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 114.521,80 € 

20.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 1.500,00 € 

20.6613.0001 Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης 2.500,00 € 

20.6615.0001 Εκτυπώσεις εντύπων για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης 5.000,00 € 

20.6615.0002 Εκτυπώσεις εντύπων για προγράμματα ενημέρωσης 5.000,00 € 

20.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού 15.000,00 € 

20.6634.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 50.000,00 € 

20.6634.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας 5.000,00 € 

20.6634.0003 Προμήθεια υλικών για ανακύκλωση 3.000,00 € 

20.6635.0001 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 € 

20.6635.0002 Προμήθεια σαρώθρων , χειραμαξών κλπ. 20.000,00 € 

20.6635.0004 Προμήθεια ειδών για αποφυγή κορωνοϊού 2.000,00 € 

20.6641.0001 
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & 
ηλεκτροφ. 

300.000,00 € 

20.6641.0002 
Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & 
ηλεκτροφ. 

50.000,00 € 

20.6641.0003 
Προμήθεια βιοκαυσίμων για τα μεταφορικά μέσα της 
καθαριότητας 

20.000,00 € 

20.6671.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οχημάτων 10.000,00 € 

20.6671.0002 
Προμήθεια αντ/κών για επισκευή αυτοκινήτων καθ/τας & 
ηλεκτροφωτ. 

50.000,00 € 

20.6671.0003 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 40.000,00 € 

20.6671.0004 Προμήθεια ζαντών μεταφ.μέσων 3.000,00 € 

20.6673.0001 Προμήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 5.000,00 € 

20.6673.0002 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 

20.6699.0001 Προμήθεια εργαλείων γκαράζ 10.000,00 € 

20.6699.0002 Προμήθεια λαμπτήρων 40.000,00 € 

20.6699.0003 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 20.000,00 € 

20.6699.0004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 40.000,00 € 

20.6699.0007 Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων 5.000,00 € 

20.6699.0008 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση και επισκευή 
κάδων 

2.000,00 € 

20.6699.0009 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το γκαράζ 1.500,00 € 

20.6699.0010 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 € 

20.6699.0011 
Προμήθεια υλικών για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας των 
οχημάτων 

5.000,00 € 

20.6699.0012 Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 € 

20.6699.0013 Δαπάνες προμήθειας σιδηροκατασκευών 40.000,00 € 

20.6699.0014 Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης 10.000,00 € 

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΣΚΔΝΑ 1.765.057,57 € 
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20.7131.0001 Προμήθεια μηχ/των για το γκαράζ 10.000,00 € 

20.7131.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 138.026,82 € 

20.7131.0003 Προμήθεια εμπορευματοκυβωτίων 30.000,00 € 

20.7132.0002 Δαπάνες έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων 3.000,00 € 

20.7132.0009 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 25.000,00 € 

20.7135.0002 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων γραφ. 1.000,00 € 

20.7135.0003 Προμήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων 80.000,00 € 

20.7135.0005 Λοιπός Εξοπλισμός 3.000,00 € 

20.7135.0007 Προμήθεια πινακίδων 5.000,00 € 

20.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 € 

20.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 15.000,00 € 

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 85.847,00 € 

20.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.000,00 € 

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 970.249,24 € 

 00.6222.0001   Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού    7.000,00 € 

 00.6223.0001   Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας    1.250,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20+00  
9.526.576,31 € 

  
 
*Στον κωδικό 20.7122.0001 με τίτλο: «Κτήση ακινήτου για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας» αποτυπώνεται δαπάνη ύψους 1.283.829,40, η οποία καλύπτεται από δάνειο το 
οποίο εμφανίζεται στον κωδικό 5122 και για το λόγο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην ισοσκέλιση 
της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
φωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 9.526.576,31 €  
 
Συμπεράσματα: 
 
Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το οικονομικό έτος 
2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  9.526.576,31 €, ισοσκελίζουν με τις 
προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  9.526.576,31 
€, χωρίς να δημιουργούν την ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών 
καθαριότητας. Οπότε προτείνετε η διαμόρφωση των συντελεστών ανά κατηγορία υπόχρεου, ως 
ακολούθως : 
 

Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  

Γ ε ν ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε στ έ ς  Σ υ ντ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 1,33 € / ΤΜ 
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,48 € / ΤΜ 
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 4,51 € / ΤΜ 
Ε ιδ ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς   Σ υ ντ ε λ ε σ τ ή ς  
Μη στεγασμένοι χώροι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κινηματοθεάτρων, κλπ. 2,51 € / τ.μ. 
Σε υπόγεια ή σε πατάρια καταστημάτων ή βιομηχανιών που χρησιμοποιούνται ως 
αποθηκευτικοί χώροι .  

2,51 € / τ.µ. 

Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων, ανοικτές θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται 
στους ακάλυπτους χώρους και πυλωτές των οικιών και πολυκατοικιών 

0,74 € / τ.μ. 

Εργοταξιακός μετρητής 
(Χρέωση στο  των τετραγωνικών μέτρων της καλυπτόμενης επιφάνειας ενός 
ορόφου της οικοδομής) 

5,01 € / τ.μ. 
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Επίσης, όπως προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως ισχύει, «Δι' εστεγασμένους χώρους 
άλλης χρήσεως το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων 
(6.000) τετραγωνικών μέτρων δύναται να ορισθή μειωμένον υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου υπό 
της υπηρεσίας καθαριότητος χώρου. 
Δια το πέραν των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται 
να ορισθή μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος δι' εστεγασμένους χώρους μέχρι 
χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύναται να εφαρμόζονται και 
επί μη εστεγασμένων χώρων, περί ων η παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μέχρις εμβαδού εξ 
χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων. Δι' εμβαδόν πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων δε 
δύναται να ορισθή συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος δια τα χίλια 
(1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη εστεγασμένου χώρου». 
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα της παρ. 5, προτείνετε: 
Για χώρους όπου ασκείται δραστηριότητα οικονομικής φύσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λπ.: 
 Για στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ο συντελεστής να οριστεί σε 2,70 € ανά τ.μ. 

(στο 60% του συντελεστή που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 
 Για μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ο συντελεστής να οριστεί σε 0,75 € ανά 

τ.μ. (στο 30% του συντελεστή που ισχύει για τους μη στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 
 

Απαλλασσόμενες κατηγορίες.  
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-06-2005 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή 
από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, 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. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή 
μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε 
γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα 
από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 
235 του Ν.4389/16. 
Το ποσοστό της μείωσης ή οι ενδεχόμενες απαλλαγές, θα προβλεφθούν με ξεχωριστή απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η εκάστοτε μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ομάδες που θα 
καθοριστούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Νέας 
Ιωνίας.  
 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

 Aφού άκουσε τον Πρόεδρο, τον εισηγητή του εν λόγω θέματος και τους λοιπούς ομιλητές. 
 Αφού έλαβε υπ’ όψιν 27615/9-11-2022 Διεύθυνση Διοικητικών Τμήμα Υποστήριξης 

Πολιτικών Οργάνων. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  
 

(επί παρόντων 24Δημοτικών Συμβούλων και υπάρχουσας πραγματικής απαρτίας μετά και την 
αποχώρηση των κ.κ Στέφας Γεώργιος, Κουτσός Παναγιώτης, Χριστοδούλου Βασίλη, Σκευοφύλαξ 

Σωτήριος, Ναισίδου Σοφία, Κουλουριώτη Μαρία Ελισάβετ, Παπαμαργαρίτης Ευθύμιος) 
 

8 ΥΠΕΡ (επί των καταμετρηθέντων) 
 

(οι κ.κ, Σακκαλόγλου Αγγελική, Κουλούρης Κωνσταντίνος, Χατζησαββίδης Αριστείδης, Αλατσίδου 
Ελένη, Χατζή Ελένη, Καρβουνιάρης Αντώνιος, Γρίβα Ελένη, Σπηλιωτόπουλος Βασίλειος)  
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16 ΚΑΤΑ  

 
(οι κ.κ Μανούρης Παναγιώτης, Καναβός Μιλτιάδης, Τσομπάνογλου Φώτιος, Λαζαρίδης Ιωάννης,  
Κλάρα Αναστασία, Αγγελακοπούλου Ελένη – Αναστασία, Τσομπανίδου Γεωργία, Κανλής Χρήστος , 
Βανδώρος Σπυρίδων, Κατημερτζή Όλγα, Ακιανίδου Όλγα, Αμανατίδης Σπυρίδων, Χατζηιωάννου 
Χρήστος,  Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος,  Χαμαλίδης Θεόδωρος, Ματθαίου Αλέξανδρος)   

 
Εγκρίνει:  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ – ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  

Κατηγορία χώρων Τ.Μ. ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ. Προβλεπόμενα Έσοδα 

Οικιακή χρήση 3.095.447,00 1,33 € / τ.μ. 4.116.944,51 € 

Γενική χρήση 732.643,00 4,51 € / τ.μ. 3.304.219,93 € 

Σύνολο       7.421.164,44 € 

 
Ωστόσο, συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος 
των  9.526.576,31 € 
 

 ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 5.571.164,44 € 
 ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

 από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 1.850.000,00 € 
 ΚΑΕ 3211: Έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

από παρελθόντα έτη: 1.004.524,83 € 
 ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο οικονομικού έτους 2022 υπηρεσίας καθαριότητας: 

1.100.887,04 € 
 
Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 

Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον ακόλουθο πίνακα με 
τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού και 
απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας: 
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ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Π/Υ 2023 

ΚΑΔ   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ 
20.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 1.931.717,84 € 

20.6012.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας μονίμων υπαλλήλων 170.000,00 € 

20.6021.0001 Τακτικές αποδοχές  υπαλλήλων αορίστου χρόνου 596.994,32 € 

20.6022.0001 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου 

74.000,00 € 

20.6022.0002 Αποζημιώσεις απολυόμενων 45.000,00 € 

20.6041.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ορισμένου χρόνου 272.514,00 € 

20.6041.0003 Αποδοχές αντιρρησιών συνείδησης 2.682,36 € 

20.6042.0001 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων ορισμένου 
χρόνου 

11.500,00 € 

20.6051.0004 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 
Δικαίου 

394.447,16 € 

20.6052.0001 Εισφορά ΙΚΑ αορίστου χρόνου 155.837,49 € 

20.6054.0001 Εισφορά ΙΚΑ ορισμένου χρόνου 72.540,99 € 

20.6061.0001 Μέσα ατομικής προστασίας 140.000,00 € 

20.6063.0002 Γάλα εργαζομένων 60.000,00 € 

20.6142.0002 
Δαπάνες πιστοποίησης ανυψωτικών μηχανημάτων και πάσης 
φύσεων ανυψωτικών μηχανισμών, κλπ. 

5.000,00 € 

20.6142.0005 Παροχή υπηρεσιών για την απολύμανση ακινήτων τρίτων 5.000,00 € 

20.6151.0001 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και 
φόρων 

230.000,00 € 

20.6211.0001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων. 

900.000,00 € 

20.6233.0001 Μισθώματα μηχανημάτων 5.000,00 € 

20.6234.0001 Μισθώματα μεταφορικών μέσων 3.000,00 € 

20.6236.0001 Δαπάνες μίσθωσης χημικών τουαλετών Δ/νσης Καθαριότητας 25.000,00 € 

20.6253.0001 Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 35.000,00 € 

20.6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 3.000,00 € 

20.6261.0002 Διαμόρφωση κτιρίων 1.000,00 € 

20.6262.0002 Δαπάνες για οικοδομικές εργασίες 2.000,00 € 

20.6263.0001 
Επισκευή μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

150.000,00 € 

20.6263.0002 Δαπάνες ελέγχου φορτηγών αυτ/των από ΚΤΕΟ 4.000,00 € 

20.6263.0003 Δαπάνες ελέγχου επιβατικών αυτ/των από ΚΤΕΟ 500,00 € 

20.6263.0004 Δαπάνες ελέγχου λοιπών μετ. μέσων από ΚΤΕΟ 1.500,00 € 

20.6264.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 € 

20.6265.0002 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού εξοπλισμού 

2.000,00 € 

20.6265.0003 
Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών, φωτοτυπικών, 
πολυμηχανημάτων και fax 

3.000,00 € 

20.6265.0004 Επισκευές εμπορευματοκιβωτίων και press- container 10.000,00 € 

20.6265.0005 
Δαπάνες συντήρησης και καθαρισμού συστημάτων βυθιζόμενων 
κάδων απορριμμάτων  

8.000,00 € 
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20.6266.0001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού καθαριότητας 2.000,00 € 

20.6271.0001 Δαπάνες ύδρευσης 12.000,00 € 

20.6277.0003 
Δαπάνη μεταφοράς-εναλλακτικής διαχείρισης ογκωδών μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων & στρωματοποιίας 

15.500,00 € 

20.6277.0004 Δαπάνες απομάκρυνσης ραδιενεργών αποβλήτων 3.000,00 € 

20.6279.0002 Δαπάνες απολύμανσης εγκαταστάσεων 10.000,00 € 

20.6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 500,00 € 

20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 10.500,00 € 

20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 350,00 € 

20.6323.0002 Λοιπά τέλη 3.500,00 € 

20.6411.0001 Δαπάνη διοδίων διέλευσης οχημάτων Δήμου από την Αττική Οδό 50.000,00 € 

20.6414.0001 Μεταφορές 10.000,00 € 

20.6414.0002 Μεταφορές εγκαταλελ. αυτοκινήτων 1.000,00 € 

20.6471.0001 
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων ενημέρωσης υπηρεσίας 
περιβάλλοντος 

1.000,00 € 

20.6521.0001 Τόκοι Δανείου Τ.Π.Κ.Δ 25.539,72 € 

20.6526.0001 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 114.521,80 € 

20.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 1.500,00 € 

20.6613.0001 Έντυπα και υλικά μηχανογράφησης 2.500,00 € 

20.6615.0001 Εκτυπώσεις εντύπων για το πρόγραμμα της ανακύκλωσης 5.000,00 € 

20.6615.0002 Εκτυπώσεις εντύπων για προγράμματα ενημέρωσης 5.000,00 € 

20.6633.0001 Προμήθεια χημικού υλικού 15.000,00 € 

20.6634.0001 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 50.000,00 € 

20.6634.0002 Προμήθεια ειδών υγιεινής και καθ/τας 5.000,00 € 

20.6634.0003 Προμήθεια υλικών για ανακύκλωση 3.000,00 € 

20.6635.0001 Λοιπές προμήθειες 1.000,00 € 

20.6635.0002 Προμήθεια σαρώθρων , χειραμαξών κλπ. 20.000,00 € 

20.6635.0004 Προμήθεια ειδών για αποφυγή κορωνοϊού 2.000,00 € 

20.6641.0001 
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & 
ηλεκτροφ. 

300.000,00 € 

20.6641.0002 
Προμήθεια λιπαντικών μεταφορικών μέσων υπηρεσίας καθ/τας & 
ηλεκτροφ. 

50.000,00 € 

20.6641.0003 
Προμήθεια βιοκαυσίμων για τα μεταφορικά μέσα της 
καθαριότητας 

20.000,00 € 

20.6671.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών οχημάτων 10.000,00 € 

20.6671.0002 
Προμήθεια αντ/κών για επισκευή αυτοκινήτων καθ/τας & 
ηλεκτροφωτ. 

50.000,00 € 

20.6671.0003 Προμήθεια ελαστικών αυτοκινήτων 40.000,00 € 

20.6671.0004 Προμήθεια ζαντών μεταφ.μέσων 3.000,00 € 

20.6673.0001 Προμήθεια αντ/κών για επισκευή κάδων 5.000,00 € 

20.6673.0002 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 € 

20.6699.0001 Προμήθεια εργαλείων γκαράζ 10.000,00 € 

20.6699.0002 Προμήθεια λαμπτήρων 40.000,00 € 

20.6699.0003 Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων 20.000,00 € 

20.6699.0004 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 40.000,00 € 
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20.6699.0007 Προμήθεια υλικών για τη χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων 5.000,00 € 

20.6699.0008 
Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τη συντήρηση και επισκευή 
κάδων 

2.000,00 € 

20.6699.0009 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το γκαράζ 1.500,00 € 

20.6699.0010 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 30.000,00 € 

20.6699.0011 
Προμήθεια υλικών για τη διευκόλυνση κυκλοφορίας των 
οχημάτων 

5.000,00 € 

20.6699.0012 Λοιπές Προμήθειες 1.000,00 € 

20.6699.0013 Δαπάνες προμήθειας σιδηροκατασκευών 40.000,00 € 

20.6699.0014 Προμήθεια πινακίδων ενημέρωσης 10.000,00 € 

20.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων ΕΣΚΔΝΑ 1.765.057,57 € 

20.7131.0001 Προμήθεια μηχ/των για το γκαράζ 10.000,00 € 

20.7131.0002 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 138.026,82 € 

20.7131.0003 Προμήθεια εμπορευματοκυβωτίων 30.000,00 € 

20.7132.0002 Δαπάνες έκδοσης πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων 3.000,00 € 

20.7132.0009 Προμήθεια επιβατικού αυτοκινήτου 25.000,00 € 

20.7135.0002 Προμήθεια λοιπών μηχανημάτων γραφ. 1.000,00 € 

20.7135.0003 Προμήθεια επιδαπέδιων καλαθιών απορριμμάτων 80.000,00 € 

20.7135.0005 Λοιπός Εξοπλισμός 3.000,00 € 

20.7135.0007 Προμήθεια πινακίδων 5.000,00 € 

20.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7.000,00 € 

20.8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων, παροχές τρίτων 15.000,00 € 

20.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 85.847,00 € 

20.8121.0001 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 5.000,00 € 

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 970.249,24 € 

 00.6222.0001   Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού    7.000,00 € 

 00.6223.0001   Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας    1.250,00 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 20+00  
9.526.576,31 € 

  
 
*Στον κωδικό 20.7122.0001 με τίτλο: «Κτήση ακινήτου για τη μεταστέγαση των Υπηρεσιών 
Καθαριότητας» αποτυπώνεται δαπάνη ύψους 1.283.829,40, η οποία καλύπτεται από δάνειο το 
οποίο εμφανίζεται στον κωδικό 5122 και για το λόγο αυτό δεν λαμβάνεται υπόψη στην ισοσκέλιση 
της ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Συνεπώς, οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
φωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν συνολικά στο ύψος των 9.526.576,31 €  
 
Συμπεράσματα: 
 
Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Νέας Ιωνίας, για το οικονομικό έτος 
2023, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  9.526.576,31 €, ισοσκελίζουν με τις 
προβλεπόμενες συνολικές δαπάνες, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των  9.526.576,31 
€, χωρίς να δημιουργούν την ανάγκη αναπροσαρμογής των καθορισμένων συντελεστών των τελών 
καθαριότητας. Οπότε προτείνετε η διαμόρφωση των συντελεστών ανά κατηγορία υπόχρεου, ως 
ακολούθως : 
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Κ α τ η γ ο ρ ί ε ς  

Γ ε ν ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε στ έ ς  Σ υ ντ ε λ ε σ τ ή ς  

Οικιακή χρήση 1,33 € / ΤΜ 
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 1,48 € / ΤΜ 
Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 4,51 € / ΤΜ 
Ε ιδ ι κ ο ί  σ υ ν τ ε λ ε σ τ έ ς   Σ υ ντ ε λ ε σ τ ή ς  
Μη στεγασμένοι χώροι βιομηχανιών, βιοτεχνιών, κινηματοθεάτρων, κλπ. 2,51 € / τ.μ. 
Σε υπόγεια ή σε πατάρια καταστημάτων ή βιομηχανιών που χρησιμοποιούνται ως 
αποθηκευτικοί χώροι .  

2,51 € / τ.µ. 

Ημιυπαίθριοι χώροι διαμερισμάτων, ανοικτές θέσεις στάθμευσης που βρίσκονται 
στους ακάλυπτους χώρους και πυλωτές των οικιών και πολυκατοικιών 

0,74 € / τ.μ. 

Εργοταξιακός μετρητής 
(Χρέωση στο  των τετραγωνικών μέτρων της καλυπτόμενης επιφάνειας ενός 
ορόφου της οικοδομής) 

5,01 € / τ.μ. 

 
Επίσης, όπως προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως ισχύει, «Δι' εστεγασμένους χώρους 
άλλης χρήσεως το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων και μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων 
(6.000) τετραγωνικών μέτρων δύναται να ορισθή μειωμένον υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, 
λαμβανομένων υπόψη των παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου υπό 
της υπηρεσίας καθαριότητος χώρου. 
Δια το πέραν των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν, ο συντελεστής του τέλους δεν δύναται 
να ορισθή μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος δι' εστεγασμένους χώρους μέχρι 
χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων. Αι διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύναται να εφαρμόζονται και 
επί μη εστεγασμένων χώρων, περί ων η παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μέχρις εμβαδού εξ 
χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων. Δι' εμβαδόν πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων δε 
δύναται να ορισθή συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος δια τα χίλια 
(1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη εστεγασμένου χώρου». 
Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα της παρ. 5, προτείνετε: 
Για χώρους όπου ασκείται δραστηριότητα οικονομικής φύσεως, όπως καταστήματα, βιομηχανίες κ.λπ.: 
 Για στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ο συντελεστής να οριστεί σε 2,70 € ανά τ.μ. 

(στο 60% του συντελεστή που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 
 Για μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ο συντελεστής να οριστεί σε 0,75 € ανά 

τ.μ. (στο 30% του συντελεστή που ισχύει για τους μη στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 
 

Απαλλασσόμενες κατηγορίες.  
Υπενθυμίζουμε ότι, εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/16-06-2005 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 222 του Ν.4555/18, η οποία ορίζει ως υποχρεωτική την πλήρη απαλλαγή 
από το τέλος καθαριότητας των ακινήτων, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, 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. Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων ή 
μη, που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε 
γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  
Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 202 του Ν.3463/06, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του 
άρθρου 13 του Ν.4368/16 και ισχύει, με ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την 
απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα 
από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 
235 του Ν.4389/16. 
Το ποσοστό της μείωσης ή οι ενδεχόμενες απαλλαγές, θα προβλεφθούν με ξεχωριστή απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
Η εκάστοτε μείωση ή απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για τις ομάδες που θα 
καθοριστούν με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνεται με την κατάθεση των απαραίτητων 
δικαιολογητικών όπως αυτά ορίζονται από το τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας  του Δήμου Νέας 
Ιωνίας.  
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Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ημέρα. 

 
 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΌ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ. 

 
 

ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
Δ. Σ. 

 
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
 
 
 
 
  

1 ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  18 ΑΚΙΑΝΙΔΟΥ ΟΛΓΑ 

2 
ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 

19 ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

3 ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 20 ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
4 ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 21 ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
5 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 22 ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
6 ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 23 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

7 
ΣΠΗΛΙΩΤΌΠΟΥΛΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

  

8 ΜΑΝΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    
9 ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ   

10 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ   

11 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
12 ΚΛΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   

13 
ΑΓΓΕΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

  

14 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    
15 ΚΑΝΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
16 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
17 ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗ ΟΛΓΑ   

    

Τ Α    Μ Ε Λ Η 
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