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      ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                               ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                             
       ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ    Απιθμόρ Απόθαζηρ :103 /2022 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 20εο/2022  πλεδξίαζεο ηνπ  Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Σξνηδελίαο -Μεζάλσλ 
 

ΘΔΜΑ : «Έγκριση της σπ αριθ. 267/22  απόυασης της Ο.Ε.» 

 
ήκεξα ηελ 23ε επηεκβξίνπ  2022 εκέξα Παξαζθεπή  θαη από ώξα 21:00 έσο 23.30 ζπλήιζε ζε 
ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-
Μεζάλσλ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010, όπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρύεη  θαη θαηόπηλ ηεο έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ. ππ’ αξηζκ.20/2022 θαη Αξ. 
Πξση.: 4862/ 19-09-20022,  πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006)  
 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ έιαβαλ κέξνο 13, 
σο θάησζη 
 
 Α. ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ 
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ       
1. Σδηληέξεο Αλδξέαο (Ππόεδπορ), 2. Μέιινπ Μαξία, 3. Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4. Μάγεηξα- Πάιιε Αλαζηαζία, 
5. Λίηζαο Κσλ/λνο, 6. νύριαο σηήξηνο, 7. Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο, 8. Λαδάξνπ Κσλ/λνο, 9. Κεξακίδαο 
Γεώξγηνο, 10. Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια, 11. Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,12. Καξλέδεο ππξίδσλ 
(πξνζήιζε ζην 2

ν
 ζέκα ΖΜ/Γ),13.Αζαλαζίνπ άββαο (Ο θ. Αζαλαζίνπ άββαο δήισζε παξώλ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα απνρώξεζε πξηλ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο) 
 
ΑΠΟΝΣΔ 
1. Θενδσξνπνύινπ νθία, 2. Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο, 3. Αλδξένπ Υξπζνύια, 4. Παληειήο Βαζίιεηνο, 
5.Μέιινο Ησάλλεο, 6. Παηνπιηάο  Κσλζηαληίλνο, 7. ακπάλεο  Γεκήηξηνο, 8. νύρια ηπιηαλή. 
 
Β. ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάληρ Υπ. πςπίδων, Παπών. 
 
Γ. ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΚΟΗΝΟΣΖΣΩΝ: 
ΠΑΡΟΝΣΔ:  Οςδείρ 
ΑΠΟΝΣΔ:  1. Κνηδηάο ηακάηηνο (Κ.Σαθηηθνύπνιεο), 2.  Μνύγηνπ Μαξία  (Κ. Άλσ Φαλαξίνπ), 3. Υαηδίλαο 
Γεώξγηνο  (Κ.Μεγαινρσξίνπ), 4. Λαδάξνπ Διεπζέξηνο (Κ.Λνπηξνπόιεσο),  5. Παπιήο Ησζήθ  (Κ. Κπςέιεο), 
6. Λίιινο ππξίδσλ (Κ.Καξαηδά), 7. Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο  (Κ.Γξπόπεο), 8. Γεξαζίκνπ Δπάγγεινο  
(Κ.Γαιαηά),  9.  Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο  (Κ.Κνπλνππίηζαο), 10. Νηάλνο Αζαλάζηνο (Κ.Σξνηδήλνο). 
 

 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεδηάζθεςεο ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο.  
 
Θέκα 4ν                                                                                            Α.ΑΠ: 103/22 
 

«Έγκριση της σπ αριθ. 267/22 απόυασης της Ο.Ε.» 

 
Δηζεγνύκελνο ν Πξόεδξνο ην 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο δίλεη ηνλ ιόγν ζηνλ θ. νύρια ν 
νπνίνο ζέηεη ππόςε ηνπ Γ.. ηελ ππ αξηζ. 267/22 απόθαζε ηεο Ο.Δ , ε νπνία έρεη σο εμήο: 
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Θεζκηθό Πιαίζην : 

Γηα ηελ παξνύζα εηζήγεζε έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ από 24.9/20.10.58 

Κσδηθνπνηεηηθνύ Β.Γ. (171 Α΄) «Πεξί ησλ πξνζφδσλ ησλ Γήκσλ & Κνηλνηήησλ», όπσο απηέο 

ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ησλ Ν.25/1975 (74 Α΄) θαη Ν.429/1976 (235 Α΄), 

θαζώο θαη ηα άξζξα 4, 5, 17 θαη 20 ηνπ Ν.1080/1980 (246 Α΄), ηνπ Ν.1828/1989 (άξζξν 25 παξ. 12), ηνπ 

Ν.2130/93 (άξζξα 16 παξ. 6 θαη 27 παξ. 4), ηνπ Ν.2307/1995 (άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4), ηνπ Ν.2503/1997 

(άξζξν 9 παξ. 14), ηνπ Ν.2539/1997 (άξζξν 25 παξ. 3) θαη ηνπ Ν. 4555/2018 (άξζξν 185). 

Με ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο νξίδεηαη, εθηόο ησλ άιισλ, όηη : 

 . Τν εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ επηβάιιεηαη ζε θάζε αθίλεην πνπ 

βξίζθεηαη εληόο ηεο δηνηθεηηθήο πεξηθέξεηαο ηνπ δήκνπ, θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά :  

o ... γηα ηελ θάιπςε ησλ πάζεο θύζεσο δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηεο 

απνθνκηδήο θαη δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ,  

o ... ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ησλ νδώλ, ησλ πιαηεηώλ θαη ηνπ ζπλόινπ ησλ θνηλνρξήζησλ 

ρώξσλ, 

 

 

 

o ... θάζε άιιεο, παγίσο παξερόκελεο από ηνπο δήκνπο, ππεξεζίαο, πνπ ζρεηίδεηαη ή είλαη 

ζπλαθήο κε απηέο.  

 . Η κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ρξήζε ή δέζκεπζε ησλ πόξσλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ είζπξαμε ηνπ 

εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, γηα ηελ θάιπςε νπνηνλδήπνηε 

άιισλ δαπαλώλ θαη ππνρξεώζεσλ, απαγνξεύεηαη. 

 . Τα έζνδα από ην ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη θαη΄ αξρήλ κόλν γηα 

ηελ ρξεκαηνδόηεζε ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη όρη γηα άιιεο δαπάλεο ηνπ Γήκνπ, ελώ 

αληίζηξνθα όιεο νη δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πξέπεη λα θαιύπηνληαη 

ππνρξεσηηθά από ην αληίζηνηρν ηέινο (άξζξν 17 ηνπ Ν. 1080/80) 

 . Δηδηθά γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ εηώλ 2022 θαη 2023, νη 

Κεληξηθνί Απηνηειείο Πόξνη (ΚΑΠ) επελδπηηθώλ δαπαλώλ ησλ δήκσλ, θαζώο θαη ην εηδηθό 

ηέινο ηεο παξ. Α'1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3468/2006 (Α' 129), κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη πξνο 

αληηκεηώπηζε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ πνπ δηαπηζηώζεθαλ απν ηηο 24/03/2022 θαη κεηά θαη δελ 

κπνξνύλ λα θαιπθζνύλ από ην ρξεκαηηθό ππόινηπν, ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έζνδά ηνπο. 

Παξάιιεια, ζε πεξηπηώζεηο αδπλακίαο θάιπςεο ιεηηνπξγηθώλ ή επελδπηηθώλ αλαγθώλ ησλ 

ππεξεζηώλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα, θαηά ηελ θαηάξηηζε θαη εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

ηνπ έηνπο, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δύλαηαη λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ, ή λα εηζεγείηαη ηελ αλακόξθσζε απηνύ, κε κεηαθνξά πάζεο θύζεσο 

αλεηδίθεπησλ πηζηώζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ εζόδσλ ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ, ώζηε 

λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ απηώλ. Η απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο 

επηηξνπήο θαη ε ζρεηηθή απόθαζε ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο, όπνπ απαηηείηαη, απνηεινύλ 

δεζκεπηηθή εηζήγεζε γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, ε νπνία 

εγθξίλεηαη ππνρξεσηηθά από ην νηθείν Γεκνηηθό Σπκβνύιην (παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 

4915/22 (ΦΔΚ 63/Α/24-3-22) & άξζξν 165 Ν. 4964/22 (ΦΔΚ 150/Α/30-7-22)). 

 . Τν εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ππνινγίδεηαη επί ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

εθάζηνηε αθηλήηνπ θαη πξνθύπηεη από ηνλ πνιιαπιαζηαζκό ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ απηήο 

επί ηνπ ζπληειεζηή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, ν νπνίνο νξίδεηαη, αλά θαηεγνξία 

ρξήζεσο ησλ αθηλήησλ, κε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ε νπνία παξέρεη αθξηβή, 

επίθαηξε θαη πιήξε αηηηνινγία ηνπ θαζνξηζκνύ ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ ηέινπο ζην πξνζήθνλ 

ύςνο (ηξίην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/75, όπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4555/18) 

 . Απαιιάζζνληαη πιήξσο από ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο ηα κε ειεθηξνδνηνύκελα 

αθίλεηα, ζηα νπνία δηαθόπηεηαη ε ειεθηξνδόηεζε, από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο δήισζεο 

ηνπ ηδηνθηήηε ηνπο ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ απηνύ πξνο ηνλ νηθείν δήκν όηη δελ 

ειεθηξνδνηνύληαη θαη όηη δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ (παξάγξαθνο 14 ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ Ν. 2503/97, όπσο απηέο αληηθαηαζηάζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 

3345/2005 θαη ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 222 ηνπ Ν.4555/18 θαη ηνπ 

άξζξνπ 103 ηνπ Ν.4604/19). Μέρξη ηελ ππνβνιή ηεο αλσηέξσ δήισζεο, ηα ηέιε νθείινληαη αλά 
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θαηεγνξία αθηλήηνπ θαη θαηαβάιινληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ 

από 24.9/20.10.1958 β.δ. (Α΄ 171). Δάλ, παξά ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο δηαπηζησζεί 

ειεθηξνδόηεζε ή ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ ππόρξενπ ην ηέινο πνπ 

αλαινγεί από ην ρξόλν απαιιαγήο θαη ηζόπνζν πξόζηηκν. Οθεηιέο από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ γηα αθίλεην, ηνπ νπνίνπ ε ειεθηξνδόηεζε έρεη δηαθνπεί, ζύκθσλα κε βεβαίσζε ηνπ 

αξκόδηνπ δηαρεηξηζηή δηθηύνπ θαη ην νπνίν, ζύκθσλα κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ ηδηνθηήηε ή ηνπ 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ απηνύ, δελ ρξεζηκνπνηνύηαλ θαηά ην δηάζηεκα αλαθνξάο, δηαγξάθνληαη ή 

παξαιείπεηαη ε βεβαίσζή ηνπο. Πνζά πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί δελ αλαδεηνύληαη. Οθεηιέο από 

ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, ηα νπνία έρνπλ επηβιεζεί κέρξη ηελ έλαξμε ηζρύνο ηνπ 

παξόληνο, επεηδή δελ έρεη ππνβιεζεί από ηνλ ηδηνθηήηε ηνπ αθηλήηνπ δήισζε όηη, δελ γηλόηαλ 

ρξήζε απηνύ θαη αθνξνύλ δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην αθίλεην δελ είρε πνηέ ειεθηξνδνηεζεί, 

δηαγξάθνληαη ή παξαιείπεηαη ε βεβαίσζή ηνπο, εθόζνλ δελ ζηνηρεηνζεηείηαη από ηελ αξκόδηα 

ππεξεζία ηνπ Γήκνπ ε, θαηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα, ρξεζηκνπνίεζή ηνπ. Πνζά πνπ έρνπλ 

θαηαβιεζεί δελ αλαδεηνύληαη. 

Ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο :  

 Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 4623/19 (ΦΔΚ 134 Α/9-8-2019) «Ο θαηά ηελ 

παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010 νξηζκφο θφξσλ, ηειψλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξψλ 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην ζρέδην ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο θαη ηηο ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο 

πνπ ζπληάζζνληαη  

 

 

 

       θαη θαηαηίζεληαη απφ ηνπο επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ. Οη ηπρφλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο ζπλνδεχνληαη 

απφ εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο. Καηά ηε ζχληαμε ησλ πξνηάζεσλ απφ ηηο ελδηαθεξφκελεο 

παξαηάμεηο, νη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ δήκνπ παξέρνπλ θάζε ζρεηηθφ ζηνηρείν. Ωο εγθεθξηκέλε ζεσξείηαη ε 

πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Αλ 

θακία πξφηαζε δελ ζπγθεληξψζεη ηελ απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ κειψλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ε 

ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηαμχ ησλ δχν πξψησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ θαη ζεσξείηαη εγθεθξηκέλε ε 

πξφηαζε πνπ ιακβάλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ςήθνπο επί ησλ παξφλησλ..» . 

  

 Σύλνςε : 

Λακβάλνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ θαζώο επίζεο : 

 ηα νξηδόκελα ζηελ ππ’ αξηζκ. 49039/2022 Κνηλή Απόθαζε ησλ Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη 

Οηθνλνκηθώλ (ΦΔΚ 3976/Β/26-07-2022),  

 ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4915/22 (ΦΔΚ 63/Α/24-3-22) & ηνπ 

άξζξνπ 165 Ν. 4964/22 (ΦΔΚ 150/Α/30-7-22) 

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4172/13 (Α΄167)  

 ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Ν. 4270/14 (ΦΔΚ 143 Α/28-06-2014) 

 ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 25/1975 (Α΄ 74), όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4555/18 (ΦΔΚ 133 Α/19-07-2018) 

παξαθαινύκε λα πξνβείηε ζηε ιήςε απόθαζεο γηα ηελ ππνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην 

ζρεηηθά κε ηελ επηβνιή ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ απηνύ αλά θαηεγνξία ππόρξεσλ κε ζθνπό «ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ 

παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζψο θαη θάζε άιιεο 

δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα» (παξ. 12 

άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, ηελ ππ΄ αξηζ. 23745/ΔΓΚ.22/15-4-

2008 εγθύθιην ηνπ Υπνπξγείνπ Δζσηεξηθώλ θαη ηελ ππ’ αξηζκ. 69/2008 Γλσκνδόηεζε ηνπ Ν.Σ.Κ.). 

Η ζρεηηθή απόθαζε πνπ ζα ιεθζεί, αθνξά αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο θαη ν θαζνξηζκόο ησλ λέσλ 

ζπληειεζηώλ ζα πξέπεη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην ύςνο ησλ εζόδσλ πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνύλ εληόο 

ηνπ έηνπο 2023 θαη ζε ζπλάξηεζε κε ην θόζηνο παξνρήο ηεο ππεξεζίαο.  

 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ύςνπο ησλ ζπληειεζηώλ επηβνιήο ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ ζα πξέπεη ηα 

ηέιε λα : 
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1. θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ησλ δαπαλώλ ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύληαη 

ειιείκκαηα ζηηο ππεξεζίεο απηέο, ζπλππνινγίδνληαο παξάιιεια ηπρόλ δηαθνξέο πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ αλεπαξθή θάιπςε ηεο δαπάλεο, ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, 

2. κελ ππεξβαίλνπλ ην ύςνο ησλ δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή ησλ αληαπνδνηηθώλ 

ππεξεζηώλ, άιισο ππνθξύπηεηαη θνξνινγία, θαηά παξάβαζε ηεο αξρήο ηεο 

αληαπνδνηηθόηεηαο, 

3. θαιύπηνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηηο δαπάλεο ηεο αληίζηνηρεο ππεξεζίαο θαη όρη άιιεο 

δαπάλεο ηνπ δήκνπ, πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαινγνύλ ζηελ ππεξεζία. 

ελώ εηδηθά γηα ην έηνο 2023, ζε πεξίπησζε αδπλακίαο θάιπςεο ησλ (ιεηηνπξγηθώλ ή επελδπηηθώλ) 

αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή ηνπ δήκνπ δύλαηαη 

λα ζπληάζζεη ην ζρέδην ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ κε κεηαθνξά πάζεο θύζεσο αλεηδίθεπησλ πηζηώζεσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ Κεληξηθώλ Απηνηειώλ Πόξσλ (ΚΑΠ) επελδπηηθώλ δαπαλώλ θαζώο θαη ηνπ 

εηδηθνύ ηέινπο ηεο παξ. Α'1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3468/2006 (Α' 129), ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε εύξπζκε 

ιεηηνπξγία ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο.  

Αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο: 

1. Απνινγηζηηθά ζηνηρεία εζόδσλ – δαπαλώλ εηώλ 2021-2022 

Σύκθσλα κε ηελ παξ. Β.3.1 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο ππ’ αξηζκ. νηθ. 55040/2021 θνηλή απόθαζε ησλ 

Υπνπξγώλ Δζσηεξηθώλ θαη Οηθνλνκηθώλ κε ζέκα «Παξνρή νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 - κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξ. 7028/2004 

(Β’ 253) απφθαζεο»  

 

 

 

«Σην πιαίζην απηφ, ζηελ απφθαζε επηβνιήο ησλ ηειψλ ππνρξεσηηθά αλαγξάθνληαη ηα ζρεηηθά 

ζηνηρεία εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ:  

- ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020  

- ηελ εθηέιεζε ηεο πεξηφδνπ απφ ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2021 θαη κέρξη ην κήλα θαηάξηηζεο ηνπ ζρεδίνπ 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2022  

- ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 2020 γηα ηελ ίδηα, σο άλσ πεξίνδν (δει. εάλ ην ζρέδην 

πξνυπνινγηζκνχ 2022 θαηαξηίδεηαη Ινχιην 2021, ηα ζηνηρεία Ιαλ-Ινπλίνπ 2020 θαη 2021)  

- ηελ εθηίκεζε εηζπξάμεσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2021, ε νπνία ππνινγίδεηαη κε βάζε 

ηε ρξνληθή πνξεία εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο 2020». 

 

Τα παξαπάλσ ζηνηρεία κπνξεί λα κελ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ. 49039/2022 όκνηα απόθαζε θη 

σο εθ ηνύηνπ λα κελ απνηειεί πιένλ πξναπαηηνύκελν ε αλαθνξά ηνπο ζηελ απόθαζε γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ ηνπ 2023, αιιά θξίλνπκε ζθόπηκν λα ηα παξαζέζνπκε ζηελ 

θξίζε ησλ αξκνδίσλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα λα δηακνξθώζνπλ ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θαη δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ καο γηα ην 

έηνο 2023  

Με δεδνκέλν ινηπόλ όηη ν κήλαο θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2022 είλαη ν Ινύληνο ηνπ 

2022 ζαο παξαζέηνπκε ηα αθόινπζα ζηνηρεία : 

 

Οη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2021 

είραλ σο αθνινύζσο : 

Ωο πξνο ηα έζνδα : 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Ειςπραχθζντα 

ζωσ 
30.06.2021 

Ειςπραχθζντα 
2021 (όλο το 

ζτοσ) 

0311 
Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (άρκρο 25 Ν 
1828/89) 

157.530,04 € 417.573,46 € 

2111 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

94.704,24 € 95.871,81 € 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 290,52  € 629,46 € 
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Σφνολα 252.524,80 € 514.074,73 € 
 

Ωο πξνο ηα έμνδα : 

ΚΑΕ Περιγραφή 
 Πληρωθζντα 
ζωσ 
30.06.2021  

 Πληρωθζντα 
2021 (όλο το 
ζτοσ)  

20.6011.001 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ,δϊρα εορτϊν ,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

28.452,00 € 56.904,00 € 

20.6012.001 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 
λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

30,90  € 160,90 € 

20.6021.001 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

35.770,56 € 78.000,00 € 

20.6022 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 
λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

-   € 535,90 € 

20.6041 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

-   € 

43.256,00 € 
 
 
 
 

20.6051.001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΤΔΚΤ μονίμων 
υπαλλιλων 

1.294,50 € 2.589,00 € 

20.6051.002 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΑΚΤ μονίμων 
υπαλλιλων 

1.047,04 € 2.100,40 € 

20.6051.003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΕΑΔΤ 1.012,60 € 2.031,88 € 

20.6051.004 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ ΤΠΕΡ ΤΝΣΑΞΘ 2.523,29 € 5.064,57 € 

20.6052 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με ςφμβαςθ 
αορίςτου χρόνου 

10.115,58 € 22.668,44 € 

20.6054 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου προςωπικοφ 11.325,10 € 27.936,22 € 

20.6061 
Παροχζσ ζνδυςθσ (ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ και 
ζνςτολου προςωπικοφ) 

-   € 5.994,60 €  

20.6142 
Εργαςίεσ αποκομιδισ και κακαριότθτασ Διμου 
Σροιηθνίασ-Μεκάνων 

74.400,00 € 173.600,00 € 

20.6162 Λοιπά ζξοδα τρίτων -   € 810,00 € 

20.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, πλατειϊν και κοινόχρθςτων χϊρων και 
παραγωγικισ διαδικαςίασ 

32.772,09 € 99.719,00 € 

20.6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 1.750,00 € 1.750,00 € 

20.6262.003 
υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μόνιμων 
εγκαταςτάςεων (πλθν κτιρίων ζργων) 
Τπ.Θλεκτροφωτιςμοφ 

-   € 4.998,93 € 

20.6262.999 
Δαπάνεσ καταςκευισ,επζκταςθσ και 
ςυμπιρωςθσ λοιπϊν κτιριακϊν ζργων 

-   € 290,16 € 

20.6263 υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 210,80 € 210,80 € 

20.6265 
υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

-   € 899,09 € 

20.6322 Σζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων -   € 1.905,00 € 
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20.6323 Λοιπά τζλθ κυκλοφορίασ -   € 1.996,50 € 

20.6411 
Ζξοδα κίνθςθσ ιδιοκτθτϊν μεταφορικϊν μζςων 
(καφςιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 

3.356,00 € 4.356,00 € 

20.6422 
Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ 
μετακινοφμενων υπαλλιλων 

-   € 120,00 € 

20.6495.001 
Αλλεσ δαπάνεσ που δεν μποροφν να ενταχκοφν 
ςε κάποια απο τισ πιο πάνω τάξεισ 

-   € 4.993,93 € 

20.6634 Προμικεια ειδϊν κακαριότασ και ευπρεπιςμοφ 429,58   € 1.826,01 € 

20.6641 
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 
κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 

2.229,64 € 9.149,71 € 

20.6642 
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 
κίνθςθ ανλτιοςταςίων 

172,01 € 3.446,82 € 

20.6644 
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για λοιπζσ 
ανάγκεσ 

4.578,89 € 7.356,52 € 

20.6662 
Τλικά υντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν 
εγκαταςτάςεων 

-   € 781,44 € 

20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 1.015,56 € 5.479,56 € 

20.6672 Ανταλλακτικά λοιπϊν μθχανθμάτων -   € -   € 

20.6699.001 
Λοιπζσ προμικειεσ αναλϊςιμων 
Τπ.Κακαριότθτασ 

2.498,95 € 2.498,95 € 

20.6699.002 

Λοιπζσ προμικειεσ αναλϊςιμων  
 
 
Τπ.Θλεκτροφωτιςμοφ 

-   € 1.500,63 € 

20.6721 Ειςφορζσ υπερ ςυνδζςμων (Ε..Δ.Κ.Ν.Α) 84.437,21 € 145.068,67 € 

20.7133 Ζπιπλα- ςκζυθ(κάδοι απορριμμ.,κλπ) -   € -   € 

20.7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ    1.736,25 € 2.416,25 € 

20.7325.001 υντιρθςθ δικτφων θλεκτροφωτιςμοφ Διμου 3.741,20  € 3.741,20 € 

20.7325.028 
Βελτίωςθ και αποκατάςταςθ ςτο Δίκτυο 
Θλεκτροφωτιςμοφ για τθν ενίςχυςθ τθσ οδικισ 
αςφάλειασ 

2.000,00 € 2.000,00 € 

20.8111 Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ -   € -   € 

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα Σρίτων-Παροχζσ τρίτων 888,00 € 2.244,00 € 

20.8115 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 7.157,74 € 10.654,55 € 

20.8117 
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων λειτουργικϊν 
δαπανϊν (ΠΟΕ) 

12.729,49 € 17.348,46 € 

20.8123 Επιχορθγοφμενα Ζργα 47.684,00 € 71.176,00 € 

Σφνολο 372.860,03 € 829.580,09 € 

Πληρωμζσ από λοιπζσ ειδικευμζνεσ πιςτώςεισ : 13.725,59 € 22.483,58 € 

Πληρωμζσ από άλλα ζςοδα (μη ανταποδοτικά) : 0,00 € 293.021,78 € 

Πληρωμζσ από ανταποδοτικά τζλη : 359.134,44 € 514.074,73 € 
 

Ελώ νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 

2022 αλακέλεηαη λα δηακνξθσζνύλ σο αθνινύζσο :  

 

Ωο πξνο ηα έζνδα : 

ΚΑΕ Περιγραφή 
Ειςπραχθζντ

α ζωσ 
30.06.2022 

Εκτίμηςη 
Ειςπράξεων 

01.07-
31.12.2022 

Ειςπραχθζντα 
2022 (όλο το 

ζτοσ) 
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0311 
Σζλοσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 
(άρκρο 25 Ν 1828/89) 

155.101,50 € 294.898,50 € 450.000,00 € 

2111 
Σακτικά ζςοδα από τζλθ 
κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

108.537,75 € 11.462,25 € 120.000,00 € 

3211 
Σζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

140,46 € 159,54 € 300,00 € 

Σφνολα 263.779,71 € 400.300,00 € 570.300,00 € 
 

Ωο πξνο ηα έμνδα : 

Κωδικόσ Περιγραφή 
 Πληρωθζντα 

ζωσ 
30/06/2022  

 Εκτίμηςη 
πληρωμών 

01/07-
31/12/2022  

 Εκτίμηςη 
Πληρωθζντων 

ςτισ 31/12/2022  

6011.001 

Σακτικζσ 
αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα εορτϊν 
,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

         28.452,00 
€  

            
28.452,00 €  

          56.904,00 €  

6012.001 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ 
και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ  
 
 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 

                        -   
€  

              
1.000,00 €  

            1.000,00 €  

6.021.001 

Σακτικζσ 
αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

         39.425,28 
€  

       35.825,28 
€  

          75.250,56 €  

6.021.002 
ΑΠΟΗΘΜΙΩΘ ΣΩΝ 
ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΟΤΜΕΝΩΝ  
ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

         11.865,83 
€  

                    -   
€  

          11.865,83 €  

6022 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ 
και για εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και 
νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 

               154,40 
€  

         2.845,60 
€  

            3.000,00 €  

6.041.001 

Σακτικζσ 
αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα 
εορτϊν,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 

         74.052,35 
€  

     172.075,65 
€  

        246.128,00 €  

6.042.001 
Αποηθμίωςθ για υπερωριακι 
εργαςία εκτάκτων 

           1.144,35 
€  

         1.855,65 
€  

            3.000,00 €  

6.051.001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΤΔΚΤ 
μονίμων υπαλλιλων 

           1.294,50 
€  

            905,50 
€  

            2.200,00 €  

6.051.002 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΑΚΤ 
μονίμων υπαλλιλων 

           1.053,36 
€  

        1.046,64 
€  

            2.100,00 €  

6.051.003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΕΑΔΤ 
           1.008,04 

€  
         1.091,96 

€  
            2.100,00 €  

6.051.004 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ ΤΠΕΡ            2.540,88          3.059,12             5.600,00 €  
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ΤΝΣΑΞΘ €  €  

6052 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων 
με ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 

         11.115,95 
€  

         9.969,57 
€  

          21.085,52 €  

6054 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου 
προςωπικοφ 

         20.573,98 
€  

       46.969,54 
€  

          67.543,52 €  

6061 
Παροχζσ ζνδυςθσ (ενδυςθ 
εργατοτεχνικοφ και ζνςτολου 
προςωπικοφ) 

                        -   
€  

         2.000,00 
€  

            2.000,00 €  

6063 
Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ζνδυςθ 
εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ κλπ) 

                        -   
€  

         8.000,00 
€  

            8.000,00 €  

6.117.001 

ΔΑΠΑΝΕ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΣΟΤ 
ΔΘΜΟΤ ΓΙΑ ΣΘΝ  "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΘ ΔΙΚΣΤΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ 
ΟΔΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΘΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΣΘ Δ.Ε. ΣΡΟΙΗΘΝΑ" (Σ.Π.Δ.) 

                        -   
€  

       12.998,92 
€  

          12.998,92 €  

6211 

Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για 
φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν και 
κοινόχρθςτων χϊρων και 
παραγωγικισ διαδικαςίασ 

           1.723,37 
€  

       58.276,63 
€  

          60.000,00 €  

6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 
           1.692,00 

€  
                     -   

€  
            1.692,00 €  

6263 

υντιρθςθ και επιςκευι  
 
 
μεταφορικϊν μζςων 

           1.734,00 
€  

       12.266,00 
€  

          14.000,00 €  

6265 
υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων 
και λοιποφ εξοπλιςμοφ ςκευϊν και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ 

                        -   
€  

       19.908,20 
€  

          19.908,20 €  

6277 
Λοιπεσ δαπάνεσ για φδρευςθ, 
άρδευςθ, φωτιςμό, κακαριότθτα 

         14.211,32 
€  

         5.800,43 
€  

          20.011,75 €  

6322 
Σζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν 
αυτοκινιτων 

                        -   
€  

         3.000,00 
€  

            3.000,00 €  

6411 
Ζξοδα κίνθςθσ ιδιοκτθτϊν 
μεταφορικϊν μζςων (καφςιμα, 
λιπαντικά, διόδια κλπ) 

           4.488,00 
€  

         3.512,00 
€  

            8.000,00 €  

6422 
Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ 
μετακινοφμενων υπαλλιλων 

               190,80 
€  

            309,20 
€  

                500,00 €  

6634 
Προμικεια ειδϊν κακαριότασ και 
ευπρεπιςμοφ 

                        -   
€  

         3.945,10 
€  

            3.945,10 €  

6641 
Προμικεια καυςίμων και 
λιπαντικϊν για κίνθςθ μεταφορικϊν 
μζςων 

         41.589,64 
€  

     109.101,99 
€  

        150.691,63 €  

6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 
           5.362,04 

€  
       17.637,96 

€  
          23.000,00 €  

6.699.002 
Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων 
Τπ.Θλεκτροφωτιςμοφ 

           2.432,46 
€  

         4.067,54 
€  

            6.500,00 €  

6721 
Ειςφορζσ υπερ ςυνδζςμων 
(Ε..Δ.Κ.Ν.Α) 

         99.120,22 
€  

       50.879,78 
€  

        150.000,00 €  

7131 
Μθχανιματα και λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
-Προμικεια απορριμματοφόρων 

                        -   
€  

     149.420,00 
€  

        149.420,00 €  
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(Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΘΜΟ ΙΙ) 

7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 
         22.083,89 

€  
             499,49 

€  
          22.583,38 €  

7.325.027 
Επζκταςθ Δικτφου Θλεκτροφ/ςμοφ 
όλου του Διμου 

                        -   
€  

       36.500,00 
€  

          36.500,00 €  

7.336.003 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ 12  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΤΘΙΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (LEADER) 

                        -   
€  

    156.240,00 
€  

        156.240,00 €  

8112 
Αμοιβζσ αιρετϊν αρχόντων και 
τρίτων 

         49.600,00 
€  

                     -   
€  

          49.600,00 €  

8113 
Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ 
τρίτων 

           3.108,20 
€  

                     -   
€  

            3.108,20 €  

8115 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 
           2.928,00 

€  
                    -   

€  
            2.928,00 €  

8117 
Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων 
λειτουργικϊν δαπανϊν (ΠΟΕ) 

               524,92 
€  

                     -   
€  

                524,92 €  

8121 
Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν ζργων και 
προμικειεσ παγίων 

         46.915,45 
€  

                     -   
€  

          46.915,45 €  

8123 
Μελζτεσ Ζρευνεσ πειραματικζσ 
εργαςίεσ και ειδικζσ δαπάνεσ 

                   -   €  
      24.739,26 

€  
      24.739,26 €  

ΣΥΝΟΛΑ :   490.385,23 €  
    984.199,01 

€  
1.474.584,24 €  

Σφνολα Πληρωμών από Ειδικευμζνα Ζςοδα  49.118,14 € 468.230,00 € 517.348,24 € 

Σφνολα Πληρωμών από άλλα Ζςοδα (πλην 
ανταποδοτικών) 

0,00 € 386.936,00 € 386.936,00 € 

Σφνολα Πληρωμών από Ανταποδοτικά Ζςοδα 441.267,09 129.032,91 € 570.300,00 € 

 

Λακβάλνληαο ππόςε καο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, ζηηο 31/12/2022 ΔΕΝ αλακέλεηαη λα ππάξμεη ζηνλ 

ινγαξηαζκό «ΤΑΚΤΙΚΑ» ηνπ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ ηακηαθό πιεόλαζκα. 

Αλαιπηηθά : 

Φξεκαηηθό Υπόινηπν από ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο ηεο 31/12/2019 :                           0,00 €  

Πιένλ (+) Δηζπξάμεηο έηνπο 2021 :        514.074,73 € 

Μείνλ (-) Πιεξσκέο έηνπο 2021 :        514.074,73 € 

Φξεκαηηθό Υπόινηπν από ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο ηεο 31/12/2021 :                           0,00 € 

Πιένλ (+) Δθηίκεζε Δηζπξάμεσλ έηνπο 2022       570.300,00 € 

Μείνλ (-) Δθηίκεζε Πιεξσκώλ έηνπο 2022       570.300,00 € 

Αλακελόκελν Φξ. Υπόινηπν από ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο ηεο 31/12/2022 :                        0,00 € 

 

2. Σηνηρεία γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2023 

3.Ι. Πξνβιέςεηο εζόδσλ αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023  

3.Ι.Ι. Σπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο : 

Σύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη εηδηθόηεξα από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λόκνπ 

25/75, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν.4555/18, νη ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ 

αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απόθαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 δηαθξίλνληαη ζε γεληθνύο θαη 

εηδηθνύο ζπληειεζηέο.  

  Οη γεληθνί ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμύ ηνπο, ηξεηο (3) θαη’ ειάρηζηνλ θαη δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα 
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κε ηε ρξήζε θάζε αθηλήηνπ σο εμήο: α) αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία, β) αθίλεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνύο θαη θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο, γ) αθίλεηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο.  

  Πέξα ησλ αλσηέξσ γεληθώλ ζπληειεζηώλ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην δύλαηαη λα νξίζεη εηδηθνύο ζπληειεζηέο, σο 

δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθώλ ζπληειεζηώλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο αθηλήησλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη απηό 

αηηηνινγείηαη εηδηθώο ιόγσ ηεο επηθάλεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπο ή ηεο γεσγξαθηθήο δώλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή 

άιισλ ηδηαίηεξσλ αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο.  

Σε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ ζπληειεζηώλ ιακβάλνληαη ππόςε νη ηδηόηεηεο 

ησλ αθηλήησλ, όπσο εκβαδό, ζηεγαζκέλν ή κε, ρξόλνο ρξήζεο, ν βαζκόο θαηά ηνλ νπνίν ηα αθίλεηα επηβαξύλνπλ 

ηηο παξερόκελεο από ηνλ νηθείν δήκν αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηελ επξύηεξε ιεηηνπξγία απηνύ. Ο 

εθάζηνηε αλώηαηνο ζε ύςνο γεληθόο ή εηδηθόο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί πέξαλ ηνπ δεθαπιαζίνπ ηνπ 

γεληθνύ ζπληειεζηή ηεο θαηνηθίαο. 

Σην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ γηα ην έηνο 2022, είραλ δηακνξθσζεί 

σο αθνινύζσο : 

Κατηγορίες Συντελεστής 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για 
κατοικία) 

1,00 €/τ.μ. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για 
κατοικία) 

1,00 €/τ.μ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

1,00 €/τ.μ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (ΑΚΑΛΤΠΣΟΙ  ΧΩΡΟΙ) 
 
 

1,00 €/τ.μ. 

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται 
για την άςκηςη πάςησ φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 €/τ.μ. 

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για 
την άςκηςη πάςησ φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 €/τ.μ. 

 

3.Ι.Ι. Απμήζεηο ηεηξαγσληθώλ κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4647/2019 : 

Μεηά ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 4647/2019 “Καηεπείγνπζεο ξπζκίζεηο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Υπνπξγείσλ Υγείαο, Δζσηεξηθψλ, Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο” (ΦΔΚ Α΄204/16.12.2019), όπσο απηέο δηακνξθώζεθαλ κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

Ν.  

 

4735/20 (ΦΔΚ-197 Α/12-10-20),  κε ηηο νπνίεο δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο ππόρξενπο ζε ππνβνιή 

δήισζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ηεο επηθάλεηαο ή θαη ηεο ρξήζεο αθηλήηνπ πεξί ηνπ ππνινγηζκνύ θόξσλ, 

ηειώλ θαη εηζθνξώλ πξνο ηνπο Ο.Τ.Α. Α΄ βαζκνύ, δήισζεο κε ηα νξζά ζηνηρεία κέρξη 31.8.2020, 

ρσξίο ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ γηα ηε κε ππνβνιή ή ηελ ππνβνιή αλαθξηβνύο δήισζεο, 

παξαηεξήζεθε κεγάιε θηλεηηθόηεηα πνιηηώλ ζηελ ζρεηηθή δηαδηθηπαθή εθαξκνγή.  

Γηα ηνλ ιόγν απηό κε κία ζεηξά από δηαηάμεηο (κε ηειεπηαία εθείλε ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ 

Ν. 4915/22 – (ΦΔΚ 63/Α-24/03/2022) δόζεθε παξάηαζε ζηελ παξαπάλσ εκεξνκελία κέρξη θαη ηηο 

30/06/2022.   

Σύκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ είλαη θαηαρσξεκέλα ζην κεραλνγξαθηθό ζύζηεκα ηεο Γ.Δ.Γ.ΓΗ.Δ. ηελ 

21
ε
 Ινπιίνπ 2022, ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ησλ επαγγεικαηηθώλ θαη νηθηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Τξνηδελίαο αλέξρνληαλ ζηα 461.507 η.κ. (αξηζκόο πνπ αλακέλεηαη λα απμεζεί κέρξη ηηο 

31/12/2022) θαη αληηζηνηρνύλ ζε 650 παξνρέο. Ο παξαπάλσ αξηζκόο αλακέλεηαη λα απμεζεί κέρξη ηηο 

31/12/2022 θαζώο : 

 Υπάξρνπλ 169 εθθξεκείο αηηήζεηο πνπ ελώ έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ εθαξκνγή εθθξεκεί ν 

έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ ππεξεζία  
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 Υπάξρνπλ 351 αηηήζεηο πνπ έρνπλ απνξξηθζεί (γηα ιόγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα 

ηεο ππεξεζίαο) θαη αλακέλεηαη λα θιεζνύλ νη αηηνύληεο από ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ηνπο βνεζήζνπλ – δηεπθνιύλνπλ ζηελ δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο ησλ 

δηθαηνινγεηηθώλ θαη εθ λένπ ππνβνιήο ηεο αίηεζεο  

 

Με βάζε ηνπο πθηζηάκελνπο ζπληειεζηέο, νη εηζπξάμεηο από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο 

θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ζα δηακνξθσζνύλ ζην ύςνο ησλ 540.700,00 €.  

 

Αλαιπηηθά : 

 

Καηηγοπίερ 
Σςνηελεζηή

ρ 

Υθιζηάμενα 

η.μ. 

Αναμενόμενε

ρ ειζππάξειρ 

έηοςρ 2022 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

382.314 382.314,00 € 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
(ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ (ΑΚΑΛΤΠΣΟΙ  
ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ φφςησ 
οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ.  

79.193 158.386,00 € 
 
 
ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα 
που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ φφςησ οικονομικήσ 
δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ. 

ΣΥΝΟΛΟ :     540.700,00 € 

 
Καηά ζπλέπεηα, ρσξίο θάπνηα κεηαβνιή ζηνπο ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο 

θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, ην 2023 αλακέλεηαη λα εηζπξαρζεί από ην αλσηέξσ ηέινο ην 

πνζό ησλ 543.160,56 €. 

 
Σο ανωτζρω ποςό προκφπτει ωσ ακολοφκωσ : 

 

 
φνολο ειςπράξεων του 2022  

               540.700,00 €  

Πλζον 
(+) 

Οι επαναβεβαιϊςεισ (Κ.Α.Ε. 32) που αφοροφν τθν 
κακαριότθτα και τον θλεκτροφωτιςμό για το ζτοσ 2023  

                    2.460,56 €  

Σφνολο :                                                                             543.160,56 € 

3.ΙΙ. Πποβλέτειρ δαπανών ανηαποδοηικού σαπακηήπα οικονομικού έηοςρ 2023 

Οη αξκόδηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο, ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ νξζή θαη 

εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, θαηάξηηζαλ ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

δαπαλώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2023.  

Αλαιπηηθά :  
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KAE Περιγραφή 
Προχπολογιςμόσ 

2023  
Πηγή Χρηματοδότηςησ 

20.6011.001 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα εορτϊν ,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

          57.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6012.001 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 
λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

            1.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6021.001 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

          76.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6022 
Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για 
εξαιρζςιμεσ θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και 
λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

            3.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6041.001 
Σακτικζσ αποδοχζσ(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ,δϊρα εορτϊν,γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) 

        215.768,00 €  

34.326,00 € από το 
πρόγραμμα «Απαςχόλθςθ 
Μακροχρόνιων Ανζργων 
Θλικίασ 55-67 ετϊν" του 
Ο.Α.Ε.Δ.  

181.442,00 € από τα τζλθ 
Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ  

20.6042.001 
Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία 
εκτάκτων 

3.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6051.001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΤΔΚΤ μονίμων 
υπαλλιλων 

            2.200,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6051.002 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ για ΣΑΚΤ μονίμων  
 
 
υπαλλιλων 

            2.100,00 €  

Σζλθ Κακαριότθτασ και  
 
 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6051.003 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΕΑΔΤ             2.100,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6051.004 ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΕΙΦΟΡΕ ΤΠΕΡ ΤΝΣΑΞΘ             5.600,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6052 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ υπαλλιλων με 
ςφμβαςθ αορίςτου χρόνου 

          22.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6054 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ζκτακτου 
προςωπικοφ 

          50.371,14 €  

9.524,20 € από το 
πρόγραμμα «Απαςχόλθςθ 
Μακροχρόνιων Ανζργων 
Θλικίασ 55-67 ετϊν" του  
 
 
Ο.Α.Ε.Δ.   

40.846,94 € από τα τζλθ 
Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6061 
Παροχζσ ζνδυςθσ (ζνδυςθ εργατοτεχνικοφ 
και ζνςτολου προςωπικοφ) 

            2.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6063 Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ             8.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 
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20.6211 
Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό 
οδϊν, πλατειϊν και κοινόχρθςτων χϊρων 
και παραγωγικισ διαδικαςίασ 

        100.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6253 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων             3.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6263 
υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν 
μζςων 

          24.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6265 
υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

20.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6275.002 
Δαπάνεσ κακ/τασ & απολφμανςθσ 
τροχιλατων κάδων κακαριότθτασ 

               500,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6277 
Λοιπζσ δαπάνεσ για φδρευςθ, άρδευςθ, 
φωτιςμό, κακαριότθτα 

1.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6322 Σζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων             3.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6411 
Ζξοδα κίνθςθσ ιδιοκτθτϊν μεταφορικϊν 
μζςων (καφςιμα, λιπαντικά, διόδια κλπ) 

            8.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6422 
Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ 
μετακινοφμενων υπαλλιλων 

500,00 € 
Σζλθ κακαριότθτασ και 
Θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6634 
Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και 
ευπρεπιςμοφ 

4.000,00 € 
Σζλθ κακαριότθτασ και 
Θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6641 
Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 
κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 

        180.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6671 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 23.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6673 
Ανταλλακτικά επίπλων και ςκευϊν και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ 

               500,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6699.001 

Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων  
 
 
Τπ.Κακαριότθτασ 

          11.000,00 €  

Σζλθ Κακαριότθτασ και  
 
 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6699.002 
Λοιπζσ προμικειεσ αναλωςίμων 
Τπ.Θλεκτροφωτιςμοφ 

          26.500,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.6721 Ειςφορζσ υπζρ ςυνδζςμων (Ε..Δ.Κ.Ν.Α)         180.000,00 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

Σφνολο Λειτουργικών Δαπανών Υπηρεςίασ 20 :     1.035.139,14 €  
 

20.7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ            5.000,00 €  
Από τα αδιάκετα υπόλοιπα 
τθσ ΑΣΑ πριν τθν 
01/01/2023 (Κ.Α.Ε. 5123) 

20.7325.001 Επζκταςθ δικτφου θλεκτροφωτιςμοφ 37.200,00 € 
Από τα αδιάκετα υπόλοιπα 
τθσ ΑΣΑ πριν τθν 
01/01/2023 (Κ.Α.Ε. 5123) 

Σφνολο Επενδυτικών Δαπανών Υπηρεςίασ 20 : 42.200,00 € 
 

 
 
 

  

20.8113 Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων Παροχζσ τρίτων 10.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.8115 Διάφορα ζξοδα 10.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 
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20.8117 Λοιπά ζξοδα 10.000,00 € 
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

20.8121 
Αγορζσ κτιρίων, τεχνικϊν ζργων και 
προμικειεσ παγίων 

          10.000,00 €  
Από τα αδιάκετα υπόλοιπα 
τθσ ΑΣΑ πριν τθν 
01/01/2023 (Κ.Α.Ε. 5123) 

20.8122 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ 12  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΤΘΙΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ  
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (LEADER) 

        156.240,00 €  

18.480,00 € από τα 
Αδιάκετα υπόλοιπα τθσ 
ΑΣΑ ζωσ 31/12/2022 
(Κ.Α.Ε. 5123) 

137.760,00 € από το 
πρόγραμμα Leader (Κ.Α.Ε. 
1321.010) 

20.8511 
Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ ειςπρακτζων 
υπολοίπων 

            1.831,10 €  
Σζλθ Κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

Σφνολο Π.Ο.Ε. Δαπανών Υπηρεςίασ 20 :         198.071,10 €  
 

Σφνολο Υπηρεςίασ 20 :     1.275.410,24 €  
 

 

Σύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηνλ αλσηέξσ πίλαθα, νη δαπάλεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2023, αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ 

ζπλνιηθά ζην ύςνο ησλ 1.275.410,24 €. 

Από ηηο αλσηέξσ δαπάλεο : 

 πνζό ύςνπο 540.700,00 € ζα θαιπθζεί από ηηο εθηηκώκελεο εηζπξάμεηο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ 

ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ έηνπο 2023. 

 πνζό ύςνπο 137.760,00 € ζα θαιπθζεί από ην Πξόγξακκα Leader (Κ.Α.Δ. 1321.010). 

 πνζό ύςνπο 2.460,56 € ζα θαιπθζεί από ηηο εθηηκώκελεο εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ ηνπ εληαίνπ 

αληαπνδνηηθνύ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ (Κ.Α.Δ. 3211) 

 πνζό ύςνπο 43.850,20 € ζα θαιπθζεί από επηρνξήγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο απαζρόιεζεο καθξνρξόλησλ  

 

 

 

 αλέξγσλ 55-67 εηώλ ηνπ Ο.Α.Δ.Γ. (Κ.Α.Δ. 4313) 

 πνζό ύςνπο 70.680,00 € ζα θαιπθζεί από αδηάζεηα ππόινηπα ηεο Σ.Α.Τ.Α. έσο ηηο 31/12/2022 

(Κ.Α.Δ. 1311) 

 

3.ΙΙΙ. Σπκπέξαζκα  

Οη πξνβιεπόκελεο ζπλνιηθέο εηζπξάμεηο ηνπ Γήκνπ Τξνηδελίαο, από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο 

θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2023, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο 

540.700,00 €, καδί κε ηηο απαηηήζεηο Π.Ο.Δ. από ην εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο ύςνπο 2.460,56 € (Κ.Α.Δ. 32), 

ηα ππόινηπα εηδηθεπκέλα έζνδα ηα νπνία πξννξίδεηαη λα θαιύςνπλ δαπάλεο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ ζπλνιηθνύ ύςνπο 252.290,20 €, ζπλνιηθνύ ύςνπο 795.450,76 €, ππνιείπνληαη από ην 

ζύλνιν ησλ πξνβιεπόκελσλ δαπαλώλ πνπ απαηηνύληαη γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο θαζαξηόηεηεο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο αλακέλεηαη λα αλέιζνπλ ζην ύςνο ησλ 1.275.410,24 €, θαηά 

479.959,48 €.  

Η αλσηέξσ δηαθνξά πξνηείλεηαη λα θαιπθζεί από ηα αδηάζεηα ππόινηπα ηνπ ηέινπο Α.Π.Δ. ζύκθσλα κε ηηο  

δηαηάμεηο ησλ παξ. 1 θαη 2 άξζξνπ 15 ηνπ Ν. 4915/22 (ΦΔΚ 63/Α/24-3-22) & ηνπ άξζξνπ 165 Ν. 4964/22 

(ΦΔΚ 150/Α/30-7-22) 
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Καηά ζπλέπεηα πξνηείλνπκε ηελ δηαηήξεζε ησλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ γηα ην έηνο 

2023 σο αθνινύζσο : 

Καηηγοπίερ 
Σςνηελεζηή

ρ 

Υθιζηάμενα 

η.μ. 

Αναμενόμενερ 

ειζππάξειρ 

έηοςρ 2022 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

382.314 382.314,00 € 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
(ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
(ΑΚΑΛΤΠΣΟΙ  ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ 
φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ.  

79.193 158.386,00 € 
ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ 
φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ. 

ΣΥΝΟΛΟ :     540.700,00 € 
 

Οη θσδηθνί ησλ εζόδσλ πνπ ζα πεξηιεθζνύλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό νηθνλνκηθνύ έηνπο 2023 θαη ζα 

θαιύςνπλ ηηο δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ γηα ην έηνο 2023 

είλαη νη αθόινπζνη : 

 

 

 

Κσδηθόο 
Α. Πεξηγξαθή / έζνδα από ην εληαίν αληαπνδνηηθό 

ηέινο   

Δηακνξθσζέλη

α 

0311 Τέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (άξζξν 25 Ν.1828/89) 440.700,00 € 

0468 Σζλοσ Ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ  479.959,48 € 

1321.010 
ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΘΘ 12 ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΒΤΘΙΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ (LEADER) 

137.760,00 € 

2111 
Ταθηηθά έζνδα από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ 
100.000,00 € 

3211 Τέιε θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ 2.460,56 € 

4313 Επιχορθγιςεισ από ΟΑΕΔ για μακροχρόνια ανζργουσ 43.850,20 € 

5123 
Χρθματικό υπόλοιπο προερχόμενο από ζκτακτα ζςοδα 
για τθν κάλυψθ ειδικευμζνων δαπανϊν 

70.680,00 € 

Σύλνιν : 1.275.410,25 € 

Απαιιαζζόκελεο θαηεγνξίεο 

Σχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 202 ηνπ Ν.3463/06, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ  
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13 ηνπ Ν.4368/16, κε ίδηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απφιπηε πιεηνςεθία 

ηνπ αξηζκνχ ησλ κειψλ ηνπ, είλαη δπλαηή ε κείσζε δεκνηηθψλ θφξσλ ή ηειψλ ή ε απαιιαγή απφ απηνχο γηα 

ηνπο απφξνπο, ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη 

ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε 

λνκνζεζία, θαζψο θαη ηνπο δηθαηνχρνπο ηνπ Κνηλσληθνχ Δηζνδήκαηνο Αιιειεγγχεο ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ 

Ν.4389/16. 

Γηα ηηο αλσηέξσ θαηεγνξίεο ζα ιεθζεί εηδηθή απόθαζε από ην θαηά λόκν αξκόδην όξγαλν ηνπ Γήκνπ. 

Πέξαο εηζήγεζεο ηεο θα.  Σηάγθξε Αδακαληίαο - Πξντζηακέλεο ηνπ Απηνηεινύο Τκήκαηνο 

Οηθνλνκηθώλ Υπεξεζηώλ  ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ 

ηην ζςνέσεια έλαβε ηον λόγο ο Ππόεδπορ θαη  έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηα αλσηέξσ ζηνηρεία θαη ηα 
ζπκπεξάζκαηα - εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλε ηνπ Απηνηεινύο Σκήκαηνο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ,  

- Σν γεγνλόο όηη νη Γεκόηεο θαη νη  επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ καο, από ηηο αξρέο ηνπ 2020 κέρξη 
θαη ζήκεξα δνθηκάδνληαη από ζπλερείο θξίζεηο (παλδεκία ηνπ Covid, ελεξγεηαθή θξίζε θαη θξίζε ζηελ 
Οπθξαλία). Μέζα ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο, πξέπεη λα ζηαζνύκε  κε θάζε ηξόπν δίπια ζηνπο πνιίηεο πνπ 
βιέπνπλ ηελ αγνξαζηηθή δύλακε ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο ζπλερώο λα κεηώλεηαη θαη ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
πξνζπαζνύλ λα επηβηώζνπλ κέζα ζε ηδηαίηεξα αληίμνεο ζπλζήθεο. 

- Σελ πξόηαζε πεξί Με αλαπξνζαξκνγήο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
Απόθαζε 10/2022 κε ΑΓΑ 6ΓΞΓΧΖΛ-ΥΡΑ 

 
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ν Πξόεδξνο πξνηείλεη γηα ην έηνο 2023 ηελ κε  Αλαπξνζαξκνγή  Σειώλ 

Καζαξηόηεηνο θαη Φσηηζκνύ γηα ην έηνο 2023 δηαηεξώληαο ηνπο ζπληειεζηέο ζην ύςνο πνπ νξίδεηαη ζηηο ππ. 
αξηζκ. Απνθάζεηο, ΟΔ 318/2021 ΑΓΑ Φ6Γ3ΧΖΛ-Σ2Λ, Γ 125/2021 ΑΓΑ Χ2ΗΛΧΖΛ-ΑΚ1 θαη Γ 161/2021 
ΑΓΑ 6ΤΔΚΧΖΛ-Γ2Ζ. 

 
 

Σν Γ.. κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηα αλσηέξσ, 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η   ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Την έγκριση της σπ αριθ. 267/22 απόυασης της Ο.Ε 

2. Τελ δηαηήξεζε ησλ θαηεγνξηώλ θαη ησλ ζπληειεζηώλ ησλ ηειώλ γηα ην έηνο 2023 σο αθνινύζσο : 

Καηηγοπίερ 
Σςνηελεζηή

ρ 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που 
χρηςιμοποιοφνται αποκλειςτικά για κατοικία) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
(ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΟΤ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΝΣΑΙ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙ, ΜΗ 
ΚΕΡΔΟΚΟΠΙΚΟΤ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΤ ΚΟΠΟΤ 
(ΑΚΑΛΤΠΣΟΙ  ΧΩΡΟΙ) 

1,00 € / η.κ. 

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΚΑΛΤΠΣΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ 
φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ.  

ΓΕΝΙΚΗ (ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ) ΧΡΗΗ ΑΚΑΛΤΠΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
(ακίνητα που χρηςιμοποιοφνται για την άςκηςη πάςησ 
φφςησ οικονομικήσ δραςτηριότητασ) 

2,00 € / η.κ. 
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Ζ παπούζα απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό απιθμό :103 /2022 
 
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο. 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 
                                     Τπνγξαθή                                                      Τπνγξαθέο 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 
ΑΝΓΡΔΑ ΣΕΗΝΗΔΡΖ 

 


