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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                      

ΝΟΜΟ        ΒΟΗΧΣΗΑ 

ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ       

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

Σαρ.Γ/λζε      : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρώλ 1 

Σαρ.Κώδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη                     

Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία  

Tειέθσλν       : 22623 51149 
                                                                        

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 31εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2019 

 

 

          Έρνληαο ππφςε ηηο ζπλδπαζκέλεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 97& 4 θαη 97 & 6 Γ.Κ.Κ (Ν. 3463/2006 ), δεκνζηεχνπκε πίλαθα 

ησλ ζεκάησλ, ηα νπνία ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ 31ε (ηαθηηθή) ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ην έηνο 2019, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 6 ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 13.30΄ κ.κ., ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα φπσο έδξαο ηνπ Γήκνπ Σαλάγξαο, ζην ρεκαηάξη. Καηά 

ηελ ζπλεδξίαζε απηή ζπδεηήζεθαλ ηα εμήο ζέκαηα θαη ειήθζεζαλ νη αληίζηνηρεο απνθάζεηο, φπσο αλαθέξεηαη παξαθάησ:  

  Α/Α 

Απόθαζεο 

 

ΘΔΜΑ 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

220/2019 «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ  απαιιαγή ππαιιήινπ 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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(Δθηόο 

εκεξήζηαο 

δηάηαμεο) 

από ηνλ νξηζκό ηνπ σο 

ππόινγν γηα ηελ είζπξαμε 

ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο». 

 

Δγθξίλεη ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ γηα ην ππ΄ αξηζκφ 847/2019 ρξεκαηηθφ έληαικα 

πξνπιεξσκήο, ζπλνιηθνχ χςνπο 1.808,50 € πνπ εθδφζεθε ζην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ θ. Μάξε 

Γεκήηξηνπ ηνπ Γεώξγηνπ, θαη απαιιάζζεη ηνλ ππφινγν θάζε επζχλεο γηα ην έληαικα απηφ. 

 

221/2019 

(Ζκεξήζηα 

δηάηαμε)  

«Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ 

απνινγηζκνύ- ηζνινγηζκνύ 

έηνπο 2018 ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. κε 

ηελ επσλπκία «ΚΑΠΖ - 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ  

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

1. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 53/2019 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ», κε ηίηιν:  “Λήςε 

απόθαζεο γηα ηνλ πξνέιεγρν ηνπ απνινγηζκνύ θαη ηνπ ηζνινγηζκνύ ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. Γήκνπ 

Σαλάγξαο, νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018” 

2. Δγθξίλεη ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018, ήηνη ν Ηζνινγηζκφο, ε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ν Πίλαθαο Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ, ν Πίλαθαο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο, ην Παξάξηεκα,  θαζψο θαη ηελ  Έθζεζε Γηαρεηξίζεσο, φπσο φια ηα αλσηέξσ 

επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα απφθαζε θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 

3. Δγθξίλεη ηελ ελίζρπζε ηνπ ΚΑ Δζφδσλ 06.00.0527.01 κε ηίηιν «Δηζθνξέο γηα ηξνθεία λεπίσλ» κε 

ην πνζφ  ησλ 4.322,00 επξψ κε κεηαθνξά πνζνχ 2.345,00 επξψ απφ ηνλ Κ.Α. Δζφδσλ 06.00.0211 

κε ηίηιν «Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο»  κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνχ κε Κ.Α. Δμφδσλ 

02.90.9111 

 

222/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

54/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε 

ζέκα: «Πεπί λήψηρ 

απόυασηρ για τη σύνταξη 

τηρ έκθεσηρ εκτέλεσηρ τος 

πποϋπολογισμού τος Α' 

τπιμήνος τος έτοςρ 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 54/2019  απφθαζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» , κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ε έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Α΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 
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223/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

54/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε 

ζέκα: «Πεπί λήψηρ 

απόυασηρ για τη σύνταξη 

τηρ έκθεσηρ εκτέλεσηρ τος 

πποϋπολογισμού τος Β' 

τπιμήνος τος έτοςρ 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 55/2019  απφθαζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» , κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ε έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Β΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

224/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηεο ππ’ αξηζ. 

54/2019 απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΧΓΔΗΟ 

ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» κε 

ζέκα: «Πεπί λήψηρ 

απόυασηρ για τη σύνταξη 

τηρ έκθεσηρ εκτέλεσηρ τος 

πποϋπολογισμού τος Γ' 

τπιμήνος τος έτοςρ 2019». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζ. 49/2019  απφθαζε ηνπ Ν.Π.Γ.Γ. «Κ.Α.Π.Ζ. - ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ – 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΩΓΔΗΟ ΓΖΜΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ» , κε ηελ νπνία ππνβιήζεθε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ε έθζεζε εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ  Γ΄ ηξηκήλνπ ηνπ έηνπο 2019, φπσο αλαιπηηθά 

αλαθέξεηαη ζην εηζεγεηηθφ κέξνο ηεο παξνχζαο απφθαζεο. 

 

225/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηε κε άζθεζε ελδίθσλ 

κέζσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 

197/2019 απόθαζεο ηνπ 

Δηξελνδηθείνπ Ληβαδεηάο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Σε κε άζθεζε έλδηθσλ κέζσλ  θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 197/2019 απφθαζεο ηνπ Δηξελνδηθείνπ 

Ληβαδεηάο, ε νπνία αθνξά ζηελ απφ 05-11-2018 αγσγή ηνπ θ. ΚΑΝΣΑ ΗΧΑΝΝΖ ηνπ Ζιία θαηά ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο. 
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226/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ 

είζπξαμεο εληάικαηνο 

πξνπιεξσκήο γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο 

ειέγρνπ από ην ΚΣΔΟ 

νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ καο». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ηελ έθδνζε εληάικαηνο πξνπιεξσκήο. 

2. Οξίδεη ππόινγν ηνλ δεκνηηθφ ππάιιειν θ. Μάξε Γεκήηξην ηνπ Γεσξγίνπ γηα ηελ είζπξαμε ηνπ 

εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζπλνιηθνχ χςνπο 1.200,00 €, γηα ηελ δηελέξγεηα ειέγρνπ ΚΣΔΟ ησλ 

νρεκάησλ ηνπ δήκνπ καο κε αξηζκνχο θπθινθνξίαο ΚΖΤ 6285, ΚΖΤ 6257, ΚΖΖ 4461, ΚΖΖ 

4462, ΚΖΖ 4463 & ΚΖΖ 4498 θαζψο θαη ηελ έθδνζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο γηα ηελ ηζάπα 

θαη ην απνξξηκκαηνθφξν πνπ πξνκεζεχηεθε πξφζθαηα ν Γήκνο καο. 

3. Οξίδεηαη εκεξνκελία απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ ην δεκνηηθφ ππάιιειν ε  29
ε
 Ννεκβξίνπ 2019.  

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο. 

 

227/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ 

ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ 

θαηαθύξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο δεκνπξαζίαο 

κε α/α ΔΖΓΖ 81523 γηα 

ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε 

ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ 

απνρέηεπζεο νκβξίσλ 

πδάησλ ζηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ, Οηλνθύησλ, 

Σαλάγξαο θαη Γειεζίνπ». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην από 31/10/2019 πξαθηηθό ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο ειεθηξνληθήο 

δεκνπξαζίαο κε Α/Α ΔΖΓΖ 81523 «Αγξνηηθή νδνπνηïα ζηε ζέζε «ΛΟΤΣΑ» Σ.Κ. 

Αζσπίαο». 
2. Καηαθπξψλεη ην απνηέιεζκα ηνπ αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα επηινγή αλαδφρνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο νκβξίσλ πδάησλ ζηηο Γ.Δ. 

ρεκαηαξίνπ, Οηλνθύησλ, Σαλάγξαο θαη Γειεζίνπ», ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ 

ΒΟΗΧΣΗΑ Α.Β.Δ.Σ.Δ. κε Α/Α θαηάζεζεο πξνζθνξάο ΔΖΓΖ 123991, κε κέζε ηεθκαξηή 

έθπησζε πελήληα δύν θαη έληεθα εθαηνζηά επί ηνηο εθαηό (52,11%), επί ησλ ηηκψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο κειέηεο. 

3. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 

228/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ πξαθηηθνύ Η 

δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 

ηερληθώλ πξνζθνξώλ θαη 

ηνπ πξαθηηθνύ ΗΗ 

αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ ηνπ αλνηρηνύ 

ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ, 

κε α/α ΔΖΓΖ 78676, γηα 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

1. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό Η δηελέξγεηαο θαη αμηνιφγεζεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

α/α ΔΖΓΖ 78676, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ», 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ δαπάλεο 99.962,60 €   ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.. 

2. Δγθξίλεη ην πξαθηηθό ΗΗ αμηνιφγεζεο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ηνπ δηαγσληζκνχ κε α/α 

ΔΖΓΖ 78676,, γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα αζθάιηνπ». 

3. Αλαδεηθλύεη ηελ εηαηξεία ΔΡΓΟΓΟΜΗΚΖ ΒΟΗΧΣΗΑ ΑΒΔΣΔ κε α/α πξνζθνξάο 149807 σο 

πξνζσξηλή  αλάδνρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΦΑΛΣΟΤ» 
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ηελ εθηέιεζε ηε πξνκήζεηαο 

κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 

αζθάιηνπ» 

 

θαζψο πξνζέθεξε γηα ηελ σο άλσ πξνκήζεηα ην πνζφ ησλ   30.182,50€ πιένλ ΦΠΑ 

4. Δμνπζηνδνηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο 

 

229/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή αληαπνδνηηθώλ 

ηειώλ ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 

2020». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ησλ θάησζη 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο γηα ην έηνο 2020, ηα νπνία πξνηείλεη λα παξακείλνπλ 

σο εμήο:  

 

 

Α. ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ  

Σειψλ χδξεπζεο ησλ βηνκεραληψλ - βηνηερληψλ σο εμήο: 

Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα:1,50 € (1,32 + 0„18 € Φ.Π.Α.) 

Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θ.κ.. θαη άλσ:2,00 € (1,77 € + 0,23 € Φ.Π.Α.) 

 

Β. ΑΠΟΥΔΤΣΔΤΖ 

1. Γηθαίσκα ζχλδεζεο κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, ζε 100,81 €.(81,30+19,51) 

2. Σέινο ζχλδεζεο θαηνηθηψλ θαη θαηαζηεκάησλ κε ην δίθηπν απνρέηεπζεο, ζε 3,01€/ m2(2,43+,58) 

θαη 

3. Σέινο απνρέηεπζεο , ζε πνζνζηφ 30% επί ηεο θαηαλάισζεο λεξνχ. 

 

Γ. ΛΟΗΠΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ  
 

Γ1. ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΣΟΗΚΗΔ ΚΑΗ ΣΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ,ΔΡΓΟΣΑΞΗΑΚΔ ΚΑΗ ΠΡΟΧΡΗΝΔ 

ΠΑΡΟΥΔ: 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέη = 0,40€ (0,35+0,05ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ = 1,20€ (1,06+0,14 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,430€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 
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Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€(0,35 +0,05 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ.= 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ = 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ) 

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€(0,35 +0,05 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€(0,35 +0,05 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γειεζίνπ 
α) Πάγην Σέινο = 30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,40€(0,35 +0,05 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. = 0,80€ (0,70 +0,10 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ= 1,20€ (1,06 +0,14 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο= 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γ2. ΓΗΑ ΣΑ ΠΔΡΗΒΟΛΗΑ: 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα= 0,60€(0,53+0,07 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ.= 1,00€(0,88+0,12 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ =1,50€(1,32+,0,18 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο = 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 
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Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα= 0,60€(0,53+0,07 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. =1,00€(0,88+0,12 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ =1,50€(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο = 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€(0,53+0,07 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. =1,00€(0,88+0,12 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ =1,50€(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο = 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€(0,53+0,07 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. =1,00€(0,88+0,12 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ =1,50€(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο = 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γειεζίνπ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα = 0,60€(0,53+0,07 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 150 θ.κ. =1,00€(0,88+0,12 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 151 θ.κ. θαη άλσ =1,50€(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο = 302,43€ (243,90+58,53ΦΠΑ) 

 

Γ.3 ΓΗΑ ΣΗ ΠΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ -ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ: 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα=0,80€(0,70+0,10ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 300 θ.κ.=1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ)  
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δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ= 2,50 €(2,22+0,28 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€(569,10+136,58 ,ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο =   30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα =0,80€(0,70+0,10ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 300 θ.κ. .=1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

δ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ = 2,50 €(2,22+0,28 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€(569,10+136,58 ,ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα=0,80€(0,70+0,10 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 300 θ.κ. = 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

δ) Γ ηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ = 2,50 €(2,22+0,28 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€(569,10+136,58 ,ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γειεζίνπ 

α) Πάγην Σέινο =  30,24€ (24,39+5,85 ΦΠΑ ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 100 θπβηθά κέηξα=0,80€(0,70+0,10 ΦΠΑ)  

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 101 έσο 300 θ.κ. = 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ)  

δ) Γ ηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ = 2,50 €(2,22+0,28 ΦΠΑ)  

ε) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο =705,68€(569,10+136,58 ,ΦΠΑ) 

 

Γ.4. ΓΗΑ ΣΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ -ΒΗΟΣΔΥΝΗΔ : 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γεξβελνρσξίσλ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,26ΦΠΑ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 

δ) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Οηλνθύησλ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,26ΦΠΑ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 
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γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 

δ) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ρεκαηαξίνπ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,26ΦΠΑ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 

δ) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Σαλάγξαο 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,26ΦΠΑ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 

δ) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Γειεζίνπ 
α) Πάγην Σέινο =151,21€ (121,95+29,26ΦΠΑ) 

β) Γηα θαηαλάισζε έσο 300 θπβηθά κέηξα= 1,50 €(1,32+0,18 ΦΠΑ) 

γ) Γηα θαηαλάισζε απφ 301 θαη άλσ =2,00€(1,77+0,23 ΦΠΑ) 

δ) Γηθαίσκα παξνρήο γηα λέεο ζπλδέζεηο=1209,74€(975,60+234,14ΦΠΑ) 

 

Σέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ θαλνληζκνχ χδξεπζεο ηα ηέιε χδξεπζεο κεηψλνληαη θαηά 50% 

ζηηο θαηεγνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ θαλνληζκφ» 

 

Ζ απφθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε θαη ζα ηζρχεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

230/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή αληαπνδνηηθώλ 

ηειώλ (θαζαξηόηεηαο – 

ειεθηξνθσηηζκνύ, 

πεξηβαιινληηθνύ ηέινπο, 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ησλ θάησζη αληαπνδνηηθψλ ηειψλ γηα ην 

έηνο 2020, σο εμήο:  

Α. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ  
 

ΓΔΝΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
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ζπγθνηλσληαθνύ ηέινπο) γηα 

ην έηνο 2020». 

 

1. πληειεζηήο γηα νηθίεο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαζψο επίζεο θαη γηα 

ηνπο ρψξνπο χπλνπ θαη βνεζεηηθψλ ρψξσλ ησλ μελνδνρείσλ ν ζπληειεζηήο θαζαξηφηεηαο θαη 

θσηηζκνχ πξνηείλεηαη λα είλαη: 

ΣΗΜΖ = 0,48 

 

2. πληειεζηήο γηα θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνύο θαη θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο εληφο θαη 

εθηφο ζρεδίνπ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο πξνηείλεηαη λα είλαη: 

ΣΗΜΖ = 0,40 

 

3. πληειεζηήο γηα άζθεζε πάζεο θχζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζε 

φινπο ηνπο νηθηζκνχο πξνηείλεηαη λα είλαη: 

ΣΗΜΖ = 2,17 

 

4. πληειεζηήο γηα Με ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο γηα ηελ άζθεζε πάζεο θχζεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο εληφο θαη εθηφο ζρεδίνπ ζε φινπο ηνπο νηθηζκνχο θαζψο επίζεο θαη γηα ηνπο 

αθάιππηνπο ειεθηξνδνηνχκελνπο ρψξνπο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ελδεηθηηθά θαη κε πεξηνξηζηηθά: κάληξεο, βηνκεραλίεο, 

αληηπξνζσπίεο απηνθηλήησλ, ρψξνη απνζήθεπζεο θ.ιπ.) πξνηείλεηαη λα είλαη: 

                                                                   ΣΗΜΖ =  0,50 

 

ΔΗΓΗΚΟΗ ΤΝΣΔΛΔΣΔ 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΔΗΓΗΚΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

1 ΟΗΚΗΔ 

 ΣΗΜΖ 

ΟΗΚΗΔ 0,48 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΟΚΗΩΝ 0,45 

ΠΤΛΩΣΔ 0,40 

ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΗ ΥΩΡΟΗ 0,40 

ΥΩΡΟΗ ΓΩΜΑΣΗΩΝ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ 0,48 
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2 ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ 

 ΣΗΜΖ 

ΦΗΛΑΝΘΡΩΠΗΚΑ 0,40 

ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΑ 0,40 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 0,40 

ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ ΗΓΡΤΜΑΣΑ 0,40 

  

 

3 ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΑ 

 ΣΗΜΖ 

ΔΜΠΟΡΗΚΑ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ           0,48 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ 2,17 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 1,50 

ΓΡΑΦΔΗΑ 0,48 

ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ 0,45 

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΑ 0,48 

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ 

ΑΠΟΘΖΚΔ 0,48 

ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΑΠΟΘΖΚΔ 2,17 

ΑΠΟΘΖΚΔ ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ 0,48 

ΛΟΗΠΟΗ ΥΩΡΟΗ ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΩΝ 0,48 

ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΣΔΛΩΝΔΗΑΚΑ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑΣΑ  0,65 

 

4 

ΜΖ 

ΣΔΓΑΜΔΝΟΗ 

ΥΩΡΟΗ 

 ΣΗΜΖ 

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ 0,50 

ΚΟΗΝΩΦΔΛΖ 0,40 

ΓΔΩΡΓΟΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΩΝ 0,40 

ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΑΠΟΘΖΚΩΝ 0,50 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΩΝ 0,60 
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Γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο θσηνβνιηαηθψλ ζπζηεκάησλ ζπιινγήο ζε αγξνηεκάρηα ή ζε αδφκεηα νηθφπεδα 

ν ζπληειεζηήο ζα επηβάιιεηαη επί ησλ ηεηξαγσληθψλ κφληκσλ ή πξνζσξηλψλ ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ πνπ 

θαηαζθεπάδνληαη ή ηνπνζεηνχληαη εληφο ηνπ ρψξνπ. 

 

 ηεγαζκέλνη ρώξνη από 1.000 έσο 6.000 η.κ.: 
Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 1001 έσο 6.000 η.κ. φισλ ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη κεησκέλν εκβαδφλ θαηά 20% ηνπ ζε θάζε αθίλεην ηνπ αληίζηνηρνπ εηδηθνχ 

ζπληειεζηή  

 

 ηεγαζκέλνη ρώξνη άλσ ησλ 6.000 η.κ.: 

Γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 6.000 η.κ. φισλ ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ θαηεγνξηψλ 

ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 60% ηνπ αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή  

 

 Με ζηεγαζκέλνη ρώξνη από 1.000 έσο 6.000 η.κ.: 

Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 1001 έσο 6.000 η.κ. φισλ ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη κεησκέλν εκβαδφλ θαηά 10% ηνπ ζε θάζε αθίλεην ηνπ 

αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή  

 

 Με ζηεγαζκέλνη ρώξνη άλσ ησλ 6.000 η.κ.: 

Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άλσ ησλ 6.000 η.κ. φισλ ησλ παξαπάλσ επαγγεικαηηθψλ 

θαηεγνξηψλ ν ζπληειεζηήο νξίδεηαη ζην 30% ηνπ αληίζηνηρνπ εηδηθνχ ζπληειεζηή  

 

 

Μείσζε ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο: 

 

Α. ΠΟΛΤΣΔΚΝΟΗ: Απαιιαγή θαηά ην 30%. 

Με εηήζην θνξνινγεηέν νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κέρξη 40.000 επξψ. Πνιχηεθλνη λννχληαη φζνη έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 4 αλήιηθα παηδηά ή ελήιηθα κέρξη 25 εηψλ πνπ λα ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία.  

 

Β. ΣΡΗΣΔΚΝΟΗ: Απαιιαγή θαηά ην 30%. 

Με εηήζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κέρξη 30.000 επξψ. Σξίηεθλνη λννχληαη φζνη έρνπλ 3 αλήιηθα 

παηδηά ή ελήιηθα κέρξη 25 εηψλ πνπ λα ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο 

αιινδαπήο ή ππεξεηνχλ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ζεηεία.  
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Γ. ΜΟΝΟΓΟΝΔΨΚΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ: Απαιιαγή θαηά ην 30%. 

Με εηήζην θνξνινγεηέν εηζφδεκα κέρξη 20.000 επξψ, Μνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο λννχληαη φζεο 

απνηεινχληαη απφ έλαλ γνληφ (ρσξίο γάκν ή ζε θαηάζηαζε ρεξείαο ή δηαδεπγκέλσλ εθφζνλ έρνπλ ηελ 

επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ κε δηθαζηηθή απφθαζε) θαη έλα ηνπιάρηζηνλ αλήιηθν παηδί ή ελήιηθν κέρξη 25 

εηψλ πνπ λα ζπνπδάδεη ζε αλαγλσξηζκέλεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνχ ή ηεο αιινδαπήο ή ππεξεηεί ηε 

ζηξαηησηηθή ηνπ ζεηεία. 

 

Γ. ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ΑΝΧ ΣΟΤ 67%: Απαιιαγή θαηά ην 30%. 

Δλήιηθεο ή πξνζηαηεπφκελα ηέθλα κε πνζνζηφ αλαπεξίαο 67% θαη άλσ κε απφθαζε ζε ηζρχ ηεο θαηά 

πεξίπησζε αξκφδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο.  

 

Ζ ρξέσζε ηνπ κεησκέλνπ ηηκνινγίνπ ζα ηζρχεη κφλν γηα ηελ παξνρή ζηελ θχξηα θαηνηθία θαη δελ 

αθνξά επαγγεικαηηθνχο, βηνκεραληθνχο - βηνηερληθνχο ρψξνπο. 

 

 

Β. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΣΔΛΟ 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή πεξηβαιινληηθνχ 

ηέινπο, ην νπνίν ζα ηζρχεη σο έρεη, δειαδή θνηλφο ζπληειεζηήο γηα φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 0,69 €/m2 γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη κε ζηεγαζκέλνπο 

ρψξνπο βηνκεραληψλ θαη βηνηερληψλ. 

 

Γ. ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΑΚΟ ΣΔΛΟ 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηε κε αλαπξνζαξκνγή ηνπ ζπληειεζηή ζπγθνηλσληαθνχ 

ηέινπο, ην νπνίν ζα ηζρχεη σο έρεη δειαδή θνηλφο ζπληειεζηήο γηα φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ην 

χςνο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 0,095 €/m2 γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη κε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, βηνηερληψλ & βηνκεραληψλ. 

 

Ζ απφθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε θαη ζα ηζρχεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

231/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 
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δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηελ 

επηβνιή δεκνηηθνύ θόξνπ 

ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ 

γηα ην έηνο 2020». 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δεκνηηθνχ θφξνπ 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2020 σο εμήο: 

1. Δπηβνιή θνηλνχ ζπληειεζηή γηα φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ ζα 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 0,15 €/m2 γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο θαη ζην πνζφ ησλ 0,075 € /m2 

γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο νηθηψλ. 

2. ηηο ππφ αλέγεξζε νηθνδνκέο ν θφξνο ζα επηβάιιεηαη, κε ρξήζε ηνπ ζπληειεζηή πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 10, παξ. 1 ηνπ λ. 1080 γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (δειαδή 

ζην ήκηζπ απηψλ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο) (ΤΠ.Δ. 7699/16.03.2012). 

3. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ζε ηεηξαγσληθά κέηξα ηεο επηθαλείαο ησλ θαηνηθηψλ πνπ βξίζθνληαη ζε 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, δε ζα ιακβάλνληαη ππ' φςηλ νη ρψξνη ζηαπιηζκνχ θαη νη εθηφο ηεο θπξίαο 

θαηνηθίαο ινηπνί ρψξνη νη νπνίνη δελ πξννξίδνληαη γηα θαηνηθία.  

4. Ο θφξνο βαξχλεη ηνλ ππφρξεν ζε πιεξσκή ηνπ επ' νλφκαηη ηνπ εθδηδφκελνπ ινγαξηαζκνχ 

θαηαλαιηζθφκελνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηεηαη καδί κε απηφλ εληαίνο απφ ηε 

Γ.Δ.Ζ. ή απφ ηνπο ινηπνχο παξφρνπο, ζε δφζεηο ίζεο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ εθδηδφκελσλ θάζε 

ρξφλν ινγαξηαζκψλ.» 

 

Ζ απφθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε θαη ζα ηζρχεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

232/2019  «Πεξί ιήςεο απόθαζεο γηα 

ηελ εηζήγεζε πξνο ην 

δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηηκώλ νηθνπέδσλ 

θαη θηηζκάησλ (γηα ηα εληόο, 

εθηόο ζρεδίνπ νξίσλ ησλ 

νηθηζκώλ αθίλεηα) ηνπ 

Γήκνπ Σαλάγξαο έηνπο 2020 

θαη ηνλ θαζνξηζκό ηνπ 

ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο 

πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) έηνπο 

2020». 

 

Απνθαζίδεη νκόθσλα: 

 

Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην: 

 

Α. Σνλ θαζνξηζκό ηηκώλ δσλώλ θηηζκάησλ, σο εμήο:  
1. Σηκή Εψλεο γηα ηα αθίλεηα (νηθίεο, θαηαζηήκαηα, απνζήθεο, νηθφπεδα θιπ) φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δθνξίαο [Τπ΄ αξηζκ. 1020564/487/00ΣΤ/Γ’ Απφθαζε ΤΠ. 

ΟΗΚ. & ΟΗΚ. (ΦΔΚ 269/Β/28.2.2007)], ΠΟΛ 1009/18-1-2016 (ΦΔΚ 48/20-1-2016 ηεχρνο Β’) θαη 

ΠΟΛ 1113/12-06-2018 ( ΦΔΚ:2192/12/06/2018 ) 

Ωο θάησζη: 

 

ΓΖΜΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΖ 

ΔΝΟΣΖΣΑ 
ΟΗΚΗΜΟ ΕΧΝΖ 

ΣΗΜΖ 

ΕΧΝΖ 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ ΑΓ. ΘΩΜΑ Α 
          

600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΡΜΑΣΟ Α 600 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_S0000117462
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000557_N0000026937_S0000120911
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ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΑΩΠΗΑ Α 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΓΑΦΝΖ Α 550 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ Α 500 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ ΚΛΔΗΓΗΟΤ Α 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΖΛΔΗΟΤ ΓΖΛΔΗ Α 750 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ Α 650 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ ΟΗΝΟΦΤΣΩΝ Β 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΠΑΝΑΚΣΟΤ Α 500 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΠΡΑΗΝΟΤ Α 500 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΠΤΛΖ Α 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΚΟΤΡΣΩΝ Α 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΔΡΒΔΝΟΥΩΡΗΩΝ ΣΔΦΑΝΖ Α 500 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΖΛΔΗΟΤ 
ΠΛΑΚΑ 

ΓΖΛΔΗΟΤ 
Α    750 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΓΖΛΔΗΟΤ 
ΠΛΑΚΑ 

ΓΖΛΔΗΟΤ 
Β          700 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΟΗΝΟΖ Α 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Α 700 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Β 700 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Γ 650 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ ΥΖΜΑΣΑΡΗΟΤ Γ 600 

ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ ΣΑΝΑΓΡΑ Α 600 

 

 

2. Γηα ηα αθίλεηα ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ φισλ ησλ νηθηζκψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ νξηζηεί 

ηηκέο αληηθεηκεληθνχ πξνζδηνξηζκνχ κε Τπνπξγηθή απφθαζε, εηζεγνχκαζηε ηηκή δψλεο 450 €. 

 

Β. Καζνξηζκόο ζπληειεζηή νηθνπέδσλ (.Α.Ο.) θαη (.Ο.), γηα ην έηνο 2020, σο εμήο: 

 

1. Γηα ηνπο νηθηζκνχο φπσο νξίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ αληηθεηκεληθφ πξνζδηνξηζκφ ηεο Δθνξίαο [Τπ΄ 

αξηζκ. 1020564/487/00ΣΤ/Γ’ Απφθαζε ΤΠ .ΟΗΚ. & ΟΗΚ. (ΦΔΚ 269/Β/28.2.2007), Αξηζκ. 

1175023/3752/00ΣΤ/Γ΄/ΠΟΛ: 1200 (ΦΔΚ  2038/2010 ηεχρνο Β’)  
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2. Γηα ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ζηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ νξηζηεί κε Τπνπξγηθή απφθαζε 

εηζεγνχκαζηε ζπληειεζηέο ηνπο κηθξφηεξνπο ηνπ Γήκνπ  Ο = 0,30 θαη ΑΟ = 0,60.  

3. Γηα ηα αθίλεηα ησλ εθηφο ζρεδίνπ πεξηνρψλ φισλ ησλ νηθηζκψλ γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ νξηζηεί 

ηηκέο, εηζεγνχκαζηε Ο = 0,30 θαη ΑΟ = 0,60 

 

 Γ. Σε δηαηήξεζε ηνπ θαζνξηζκέλνπ ζπληειεζηή ηέινπο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (ΣΑΠ), γηα ην έηνο 

2020, σο εμήο: 

 

Δληαίνο ζπληειεζηήο ηέινπο 0,35‰ γηα φιε ηε δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ. Σα θηίζκαηα νηθνδνκήο πνπ αλεγείξεηαη, γηα κηα επηαεηία απφ ηε ρνξήγεζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο 

ή κέρξη λα εθκηζζσζνχλ ή θαηά νπνηνλδήπνηε ηξφπν ρξεζηκνπνηεζνχλ απηά πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο 

επηαεηίαο, επηβάιιεηαη Σ.Α.Π. θαη ζα ιακβάλεηαη ππφςε κφλν ε αμία ηνπ νηθνπέδνπ (Απνθ. 

ΤΠΔΓΓΑ 8752/94). 

 

Σα δεκνηηθά ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 25/1975, ν 

θφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 1080/1980 θαη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο 

ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 2130/1993, βαξύλνπλ ηνλ ππόρξεν ζε πιεξσκή ηνπ ινγαξηαζκνύ 

θαηαλαιηζθόκελνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ζπλεηζπξάηηνληαη απφ ηε ΓΔΖ ή απφ ηνλ ελαιιαθηηθφ 

πξνκεζεπηή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζε δφζεηο ίζεο κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηήζησλ ινγαξηαζκψλ. Γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφλ εθδίδεηαη εληαίνο ινγαξηαζκφο γηα θάζε ππφρξεν (άξζξν 43 παξ.1β ηνπ Ν.3979/2011). 

 

Ζ απφθαζε απηή θαηαξγεί θάζε πξνεγνχκελε θαη ζα ηζρχεη κέρξη ιήςεσο λεσηέξαο. 

 

         

Ζ πξαθηηθνγξάθνο 

                                                                                                  

                 Πίθνπ Δπαγγειία  

http://www.dimosnet.gr/images/site/2/11194_1994-ypesdda-8752-22-2-94-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/images/site/2/11194_1994-ypesdda-8752-22-2-94-ok.doc
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000013118_S0000065988
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