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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 344/2018 
Περί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και 
καθορισμού αυτού για το έτος 2019. 

  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 13 Νοεμβρίου 
2018 ημέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Σταμούλης Ιωάννης 

 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ρήγα Ελένη0 

Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη Κοσμόπουλος Ελευθεριος 

Δήμας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης Φωτίου Σταύρος του Κων 

Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος Κόττας Βασίλειος 

Παπανίκος Δημήτριος Μαργέτης Παναγιώτης Μπερδελής Γεώργιος 
Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  Γρίβα Παναγιώτα 

Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης ---------------- 

Πολυχρόνης Ιερόθεος  Λιώτας Δημοσθ.  - Πρόεδρος 

  Δημοτ. Κοινότητας Ν. Περάμου 

   

          Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
         Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος 
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της  Δημοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ. 
Μουσταϊρας Ηλίας. 
         Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Λέλης Μελέτιος. 
        Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Χοροζάνης Αντώνιος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως o  κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 4ο  θέμα της ημερησίας 

διατάξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών  του 
Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθ. 344/2018 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής «Επί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού και καθορισμού αυτού για το έτος 2019», η οποία έχει ως εξής: 

 
Αρχομένης  της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δήμαρχος 
Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 1

ο
 θέμα     της  ημερησίας Δ/ξεως περί του εν 

περιλήψει αντικειμένου, και θέτει υπ’οψη των μελών, την  εισήγηση της πρ/μένης Δ/νσης κ.Ελένης 
Τρύπου Μπότση, στην οποία αναφέρει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: Επί επιβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού και   
καθορισμού αυτού για το έτος 2019. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , η Οικονομική 
Επιτροπή «εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών  
(περιπτ. ζ’ παρ.1 του ως άνω άρθρου). 

Κατόπιν των ανωτέρω , παρακαλούμε να εισηγηθείτε  προς το Δημοτικό Συμβούλιο  σχετικά  
με  τα παρακάτω : 

α)Περί επιβολής του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και καθορισμού  συντελεστή  
ανά κατηγορία υπόχρεων (κατοικίες-επαγγελματικοί χώροι κλπ)«για την αντιμετώπιση των 
δαπανών παροχής  υπηρεσιών καθαριότητας  και φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων ,καθώς και 
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές η κοινοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα»(παρ.12 άρθ.25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
ως και η υπ΄ αριθμ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008-Διάθεση 
εσόδων των Ο.Τ.Α. που προέρχονται από ανταποδοτικά τέλη)   

β) Μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό(50%), ή απαλλαγή από 
αυτούς, για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, πολυτέκνους και τριτέκνους, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία (παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τεύχος Α’)). 

Λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικά Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 
3463/2006 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τεύχος 
Α’) με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη 
πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων η τελών για τις 
κάτωθι κατηγορίες: 
 
1. ΑΠΟΡΩΝ 
Η απόδειξη της ιδιότητας του απόρου, θα γίνεται με βάση την κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα: 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου, απαιτείται πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας το 
οποίο  χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία κοινωνικής πρόνοιας σύμφωνα  με το ΝΔ 57/1973 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 όπως έχουν συμπληρωθεί και ισχύουν με 
τις όμοιες του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.  
 
2. ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου, απαιτείται Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής 
Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το 
ποσοστό αναπηρίας του (Απαιτείται  ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%) 
 
3. ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ 
Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του Δήμου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα 
από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ), Πολύτεκνοι 
θεωρούνται: 
πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα ανεξαρτήτως των 
προβλεπόμενων από την οικεία νομοθεσία , περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, 
(άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994/ΦΕΚ 182/31-10-1994/ τ.Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 
Πολύτεκνοι επίσης είναι:  

1. Ν. 860/5-1-1979 
α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από 
οποιοδήποτε λόγο. 
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β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από 
οποιοδήποτε λόγο και δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% 
και δεν εργάζεται. 
γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή 
κατέστη τελείως ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 
δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια 
οικογένεια και απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων 
Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 
 
Επισημάνσεις επί της κατηγορίας των πολυτέκνων. 
Α.    Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α-δ) πρέπει επιπλέον να είναι:  
I)     τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους 
ΙΙ)     τα άρρενα ανήλικα  
ΙΙΙ)   σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 
ανίκανα προς εργασία από οποιονδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
σστις δύο περιπτώσεις. 

Β)   Από 1/1/1983 εφόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 
116 παρ. 1 του Συντάγματος). 
Γ)    Μέχρι 17-2-1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21

ο
 έτος. 

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18
ο
 έτος ( άρθρο 3 Ν.  1329/1983). 

ΙΙ)   Ν. 3454/7-4-2006 
α)   Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των 
τέκνων του και είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 23

ο
 έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές  

Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν 
συμπληρώσει το 25

ο
 έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά συνυπολογίζονται και όσα έχουν 

οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας. 
β)  Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος 
πολέμου σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές 
προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια 
και απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και τέκνων πολυτέκνων εφόσον 
συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 
Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάση των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 
Α’) όπως και εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν 
ισοβίως και απολαμβάνουν ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, 
τα δε τέκνα τους προστατεύονται  και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων 
όσο διαρκεί ή πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006) 
 
4) ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ 

3) Στις ευπαθείς ομάδες, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463/2006 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21/21-2-2016 τεύχος Α’), 
εντάσσονται και οι τρί-τεκνες οικογένειες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και προσκομίσουν 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.  

Για την απόδειξη της ιδιότητας του τριτέκνου, απαιτείται πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης του ενδιαφερόμενου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (άρθρο 3 
Ν. 3454/06). 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών 
παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός 
γάμου γεννηθέντων, τα οποία είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος 
της ηλικίας τους και φοιτούν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και 
τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 
εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό προβλέπεται. Στα τρία 
παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις 
εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου με την οποία ζητά την απαλλαγή του από τα 
Δημοτικά Τέλη.  

2. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. 
3)  Πρόσφατο απόκομμα λογαριασμού κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου) στο 

όνομα του  ενδιαφερόμενου, Σε περίπτωση που ο λογαριασμός εκδίδεται στο όνομα ατόμου που 
συνοικεί με τον  ωφελούμενο, η συγκατοίκηση αποδεικνύεται  με την υποβολή του εντύπου Ε1. 
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4) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
5) Βεβαίωση μονίμου κατοικίας. 
6) Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα (Δ.Ο.Υ.). 
7) Εάν δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του Ν.  1599/1986 ή βεβαίωση περί μη υποβολής, θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. 
8) Συμβόλαιο κατοικίας σε περίπτωση κτήσης του ακινήτου, ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο του 

ακινήτου από  τη Δ.Ο.Υ.  
9)  Σε περίπτωση μη ιδιόκτητης κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας θεωρημένο από 

την αρμόδια Δ.Ο.Υ.  
10) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι η όποια αλλαγή προκύψει, θα γνωστοποιηθεί άμεσα 

στο Δήμο μας, (πχ απώλεια ιδιότητας, μετακόμιση, αλλαγή χρήσης του ακινήτου).  
   Εάν αυτό δε γίνει, ο Δήμος μας θα   μπορεί να καταλογίσει στον υπόχρεο το όφελος του, της 

τελευταίας τριετίας με τις νόμιμες προσαυξήσεις. 
11) Βεβαιώσεις σπουδών ή στρατού για τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα (προστατευόμενα 

είναι τα τέκνα που σπουδάζουν μέχρι την ολοκλήρωση του 23
ου

 έτους της ηλικίας του ή 
πραγματοποιούν την στρατιωτική τους θητεία και μέχρι την συμπλήρωση του 25

ου
 έτους της ηλικίας 

τους). 
12) Όποιο άλλο δικαιολογητικό τυχόν απαιτηθεί για την διασφάλιση των συμφερόντων του 

Δήμου, σε περίπτωση που κάτι δε προκύπτει σαφώς από τα προηγούμενα ή για περιπτώσεις που 
δε μπορούν να προβλεφθούν στην παρούσα εισήγηση. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εφόσον ο δικαιούχος της μείωσης συνεχίζει να έχει αυτό το 
δικαίωμα, θα επανυποβάλλονται στις υπηρεσίες του Δήμου, το τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου 
κάθε έτους. Η απαλλαγή ή μείωση, θα έχει να κάνει με μηδενισμό ή μεταβολή, ή πλασματικά τ.μ., 
που θα δίνουν το αντίστοιχο μειωμένο ή μηδενικό ποσό και θα ισχύει από την τελική επιβεβαίωση 
της Δ.Ε.Η. ή του εναλλακτικού παρόχου. Δεν έχει αναδρομική ισχύ και δεν δημιουργείται 
υποχρέωση του Δήμου μας, για καταβολή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών ή συμψηφισμού.  

 
5) ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ . 

Με το άρθρο 20 του Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθμ. 34/55699/11-
10-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α., προστίθεται διάταξη 
στο άρθρο 82 του Β..Δ 24/1958 (Α’ 171)  και συγκεκριμένα παρ. 7,  σύμφωνα με την οποία 
προβλέπεται απαλλαγή των υπόχρεων που κατοικούν σε περιοχές οι οποίες έχουν κηρυχθεί 
αρμοδίως σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω φυσικών καταστροφών (σεισμοί, πλημμύρες, 
πυρκαγιές) από την υποχρέωση καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού (άρθρο 1 του Ν. 25/1975), του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ άρθρο 24 του Ν. 
2130/1993)  και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 του Ν. 1080/1980), όπου αυτός 
επιβάλλεται. Η εν λόγω απαλλαγή από τις συγκεκριμένες οικονομικές υποχρεώσεις αφορά τα 
ακίνητα που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων των δήμων οι οποίοι έχουν κηρυχτεί σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης και έχουν είτε καταστραφεί ολοσχερώς είτε υποστεί σοβαρές 
λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα  
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση των κτισμάτων που έχουν οριστεί αρμοδίως ως μη κατοικήσιμα 
έως ότου πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης, οι ανωτέρω 
απαλλαγές ισχύουν, όπως άλλωστε αναφέρεται ρητά στην εν θέματι διάταξη, για όσο χρονικό 
διάστημα αυτά συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται ως μη κατοικήσιμα. Είναι αυτονόητο, εν 
προκειμένω, ότι ο αποχαρακτηρισμός τους, από τις αρμόδιες προς τούτο υπηρεσίες, ως «μη 
κατοικήσιμα» συνεπάγεται την άμεση παύση της υπαγωγής τους στις σχετικές ευεργετικές 
προβλέψεις. 
Τέλος σημειώνεται ότι με ρητή πρόβλεψη στην παρ. 2 του άρθρου η ισχύς της εν λόγω διάταξης και 
η εφαρμογή των σχετικών ευεργετικών προνοιών της, ανατρέχει στις 23-7-2018 
συμπεριλαμβάνοντας όπως είναι αυτονόητο και τους υπόχρεους που επλήγησαν από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου του τρέχοντος έτους. 

 
Με βάση την ανωτέρω διάταξη του Κώδικα (Ν. 3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3), του Ν. 

4368/16 άρθρο 13 και του άρθρου 20 του Ν. 4566/2018 και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να 
δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του πληθυσμού, 
εισηγούμαστε τη μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, των ευπαθών ομάδων 
πολιτών για τις κατηγορίες 1,2,3,4,5 ως εξής: 
1. Για τους απόρους, μείωση των τελών φωτισμού- καθαριότητας , σε ποσοστό 50%  
2. Για τους αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% , απαλλαγή 100% από τα τέλη 
φωτισμού – καθαριότητας, με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ποσού μέχρι 15.000,00 €. 
3. Για τους πολύτεκνους, απαλλαγή 100% από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας, με 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ποσού μέχρι 15,000,00 €. 
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4.Για τους Τρίτεκνους,   
α)Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα, με μηδενικό εισόδημα (πραγματικό), απαλλαγή 
από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας 100%.         
β) Με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μέχρι 15.000,00  €,  μείωση των τελών φωτισμού – 
καθαριότητας  κατά 50%,         
5. Για τους πληγέντες από φυσικά φαινόμενα,  απαλλαγή από τα Τέλη Φωτισμού – 
Καθαριότητας 100%., όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία 
(παρ. 7 του άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 4566/2018 (ΦΕΚ 
175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθμ. 34/55699/11-10-2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα 
του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. 
Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης από τους πληγέντες, 
συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Νομού 
Αττικής, ή από βεβαίωση της Δ/νσης Πρόνοιας, ή αντίγραφο Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ο 
αιτών κρίθηκε δικαιούχος αποζημίωσης ή και Οικονομικής  Ενίσχυσης Πλημμυροπαθών καθώς και 
αντιγράφου του εντύπου φορολογικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2017 (μόνο για 
κατοικίες) και  για τους πυρόπληκτους,  βεβαίωση συμβάντος από την πυροσβεστική υπηρεσία, το 
δελτίο επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε. –Υ.Α.Σ., βεβαίωση διακοπής της παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας από το αρμόδιο Δ.Ε.Δ.ΔΗ.Ε., για ακίνητα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα  
καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. 
Προκειμένου να εισηγηθείτε επί των ανωτέρω, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω στοιχεία: 

Κατά την τρέχουσα χρήση εισπράχθηκε, μέχρι 31/8/2018 από το ενοποιημένο, ανταποδοτικό 
τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών και καταστημάτων (στεγασμένων χώρων άλλης χρήσης), 
ποσό ύψους  2.505.060,68 €. 
Ειδικότερα: 

1. Μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εισπράχθηκαν 1.835.399,98 €, για την  περίοδο 
Ιανουαρίου –Ιουνίου 2018 (Κ.Α. Προϋπολογισμού 0311.0001) 

2. Επιπλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εισπράχθηκαν 607.467,14 € για την 
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 (Κ.Α. Προϋπολογισμού 2111.0001) 

3. Οίκοθεν, για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018 εισπράχθηκαν 36.720,26 € (Κ.Α. 
Προϋπολογισμού 0311.0001 +0313.0001+ 2111.0001). 

4. Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών εισπράχθηκαν έως 31/8/2018 
25.473,30 € (Κ.Α. Προϋπολογισμού 3211.0001) 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις  των αρμοδίων υπηρεσιών  θα 

εισπραχθούν μέχρι 31/12/2018, ποσό ύψους 1.495.340,00 € περίπου, τα οποία αφορούν τέλη 
Ιουλίου - Οκτωβρίου 2018 για εισπράξεις μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ποσού 
1.128.280,00 €, οίκοθεν εισπράξεις  για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018 ποσού 
42.533,00 € και ποσό ύψους 324.527,00 € περίπου, τα οποία αφορούν εισπρακτέα υπόλοιπα 
βεβαιωμένα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. 

Τα ανείσπρακτα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και μη αποδοτέα  στο Δήμο τέλη 
μέχρι τον Ιούλιο 2018, ανέρχονται, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν αυτοί, στο ύψος  
των 71.525,00 € ενώ έως το τέλος του έτους υπολογίζεται να ανέλθουν στο ύψος των 100.000,00 
€, τα οποία όταν εισπραχθούν, θα ενταχθούν σε έναν από τους ανωτέρω Κ.Α. 

Βάση των ανωτέρω εισπράξεων  και προβλέψεων, μέχρι  τις  31/12/2018, τα έσοδα του  Δήμου 
από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα ανέλθει στο ύψος των  
4.000.400,68 € και τα ανείσπρακτα τέλη ύψους 171.525,00 €. 

Η συνοπτική εικόνα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 
οικον. χρήση 2018 εμφανίζεται  στον πίνακα που ακολουθεί ως εξής: 



 6

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΟΣΟ 
1 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 

1.835.399,98 

2 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΜΕΣΩΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 

607.467,14 

3 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 36.720,26 
4 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 

31/8/2018 
25.473,30 

 
5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

1.128.280,00 

6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΩΝ 42.533,00 

7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

324.527,00 

ΣΥΝΟΛΟΝ 4.000.400,68 

Οι ισχύουσες τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού έχουν καθορισθεί και ισχύουν έως και 
σήμερα, σύμφωνα με την 277/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγαρέων.  

Για το έτος 2019, προβλέπεται ότι οι εισπράξεις για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 
θα ανέλθουν στο ποσό των 5.417.400,00 € [προϋπολογισθέντα έσοδα (Κ.Α. 031+2111+3211) – 
προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α. 20.8511.0001), ποσού 1.988.210.00 €], 
όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο προσχέδιου του προϋπολογισμού. 

Α) Για την περιοχή Μεγάρων – Αλεποχωρίου, προτείνουμε για το έτος 2019, να 
παραμείνουν οι τιμές των χώρων των κατοικιών και των  επιχειρήσεων, που 
αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, ως έχουν. 

Α1)   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 

2018 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ   2019 

 

Κατοικίες 1,15 1,15 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

 
2,35 

 
2,,35 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 
6.000μ2 

 
1,35 

 
1,35 

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

 
0,84 

 
0,84 

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
άνω των 6.000μ2 

 
0,24 

 
0,24 

   

Α2)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ   

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ 
Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 

2018 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ   2019 

  

Κατοικίες 1,93 1,93   

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. έως 
6.000μ2 
 

 
2,87 

 
2,87 

  



 7

 
 
 
 
 
 
 
 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 
6.000μ2 

 
1,72 

 
1,72 

  

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

 
1,06 

 
1,06 

  

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
άνω των 6.000μ2 

 
0,30 

 
0,30 

  

Α3)   ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛ/ΩΝ ΑΠΟΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ. 

   

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ  
ΤΙΜΕΣ  ΣΕ ΕΥΡΩ  
ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 

2018 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕ
ΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ 
ΕΤΟΥΣ 2019 

   

Στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2 4,01 4,01    

Στεγασμένοι άνω των 6.000μ2 2,40 2,40    

Μη στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2 2,40 2,40    

Μη στεγασμένοι άνω των 6.000μ2 0,73 0,73    

    
 
 

  

Α4)   ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧ/ΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧ/ΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ή ΒΓΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ή ΒΛΟΓΙΑΡΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ, 
ΑΚΡΕΣ, ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΧΙΟΥΜΑΤΑ, ΣΚΙΝΕΑ ΠΗΓΑΔΙ,  ΑΛΜΥΡΕΣ,  Κ.Λ.Π). 

 
 
 

 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ/Μ2 

ΕΤΟΥΣ 2018 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 

2019 
 

  

Στεγασμένοι μέχρι 
6.000μ2 

2,71 
3,25 

Για κτίσματα μέχρι 400 
m2 
Από 401 m2 εως 6000 
m2 

2,71 
3,25 

  

Στεγασμένοι άνω των 
6.000μ2 

1,51  1,51   

Μη στεγασμένοι μέχρι 
6.000μ2 

1,51 
1,82 

Για κτίσματα εως 
400m2 
Για κτίσματα άνω 
των401m2  

1,51 
1,82 

  

Μη στεγασμένοι άνω των 
6.000μ2 

0,45 
0,54 

Για κτίσματα εως 
400m2 
Για κτίσματα άνω 
των401m2 

0,45 
0,54 

  

      

Α5)  ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΣ  
ΚΑΡΤ ΑΥΤ/ΤΩΝ. 

   

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ/Μ2 

ΕΤΟΥΣ 2018 

 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ/Μ2 

ΕΤΟΥΣ 2019 

   

ΜΕΧΡΙ 6.000μ2 0,81 0,81    

ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000μ2 0,26 0,26    
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B) Για την περιοχή Νέας Περάμου για το έτος 2019, προτείνουμε να παραμείνουν οι τιμές των χώρων των 
κατοικιών και των  επιχειρήσεων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως έχουν. 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
Μ2 ΕΤΟΥΣ 2018 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΝΑ Μ2 ΕΤΟΥΣ 2019 

   

Κατοικίες 1,15 1,15 

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

 
2,35 

 
2,,35 

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω 
των 6.000μ2 

 
1,35 

 
1,35 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

 
0,84 

 
0,84 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. 
άνω των 6.000μ2 

 
0,24 

 
0,24 

 Γ)  Ο Δήμος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 23
η
 

Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της δίκαιης Κοινωνικής Πολιτικής που 
επιθυμεί να εφαρμόσει, θεωρεί επιτακτική ανάγκη να μειώσει τις τιμές των Τελών Καθαριότητας 
και Ηλεκτρο-φωτισμού  
Η πρότασή μας για το έτος 2019, είναι η μείωση των τιμών των Τελών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού,  για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές αναφέρονται στον 
κάτωθι πίνακα. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  

 Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/2018 τα δύο τελευταία εδάφια της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α' 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 
3345/2005 (Α'138), αντικαθίστανται ως εξής: 

1. «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του 
ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται 
και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και 
καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958  β.δ. (Α' 171). 
Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων η μη , που δεν ηλεκτροδοτούνται  και δεν 
χρησιμοποιούνται ,δηλ. δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, 
επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο 
πρόστιμο.». 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
 Ισχύουσες τιμές σε ευρώ ανά Μ2  

έτους 2018 
Προτεινόμενες τιμές σε ευρώ  ανά 
Μ2 για το έτος  2019  

Κατοικίες 1,93 1,71 
Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων 
εμβ. έως 6.000μ2 

 
2,87 

 
2,54 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2 

 
1,72 

 
1,52 

Για μη στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. μέχρι 6.000μ2 

 
1,06 

 
0,94 

Για μη στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2 

 
0,30 

 
0,27 
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2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, 
σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, 
σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή 
παρα λείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν 
καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Να σημειωθεί ότι  εξακολουθεί  να είναι σε ισχύ το άρθρο 17 του Ν.1080/80, όπου ρητά 
αναφέρεται ότι το τέλος καθαριότητας καλύπτει υποχρεωτικά , τις εν γένει δαπάνες της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , όπως συμπληρώθηκε με το Ν.1828/89, και όπως 
διαπιστώνεται από τους σχετικούς πίνακες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού είναι ισοσκελισμένες με τα έσοδα των τελών καθαριότητας και φωτισμού τα 
οποία είναι υπολογισμένα με τις νέες επιφάνειες και τους ισχύοντες συντελεστές. 
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Εκτέλεση π/υ 2017 

          

0311 2.994.915,34    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.602.731,11  

0313 230,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 8.110,40  

2111 783.146,25    00.6151 9.997,30  

3211 801.602,76    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν το 2017 

0,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.579.894,35    Σύνολο Πληρωμών 3.620.838,81  

          

Απόκλιση 959.055,54        

          

Εκτέλεση π/υ εως 31/8/2017 

          

0311 1.707.678,86    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 2.265.032,00  

0313 144,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.620,00  

2111 770.433,72    00.6151 7.676,48  

3211 3.340,37    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν έως 31-8-2016 

0,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 2.481.596,95    Σύνολο Πληρωμών 2.279.328,48  

          

Απόκλιση 202.268,47        

          

Εκτέλεση π/υ εως 31/8/2018 

          

0311 1.860.156,85    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 2.365.770,48  

0313 277,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.200,00  

2111 619.153,43    00.6151 11.848,95  

3211 25.473,30    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν έως 31-8-2017 

0,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 2.505.060,58    Σύνολο Πληρωμών 2.383.819,43  

          

Απόκλιση 121.241,15        
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Εκτίμηση εκτέλεσης π/υ εως 31/12/2018 

          

0311 3.000.000,00    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.495.561,81  

0313 400,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.200,00  

2111 650.000,00    00.6151 17.735,00  

3211 350.000,00    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ 
εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εως 31-
12-2017 

38.000,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.000.400,00    Σύνολο Πληρωμών 3.557.496,81  

          

Απόκλιση 442.903,20        

          

 

π/υ 2019 

          

0311 3.180.000,00    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.969.306,00  

0313 4.000,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 0,00  

2111 860.000,00    00.6151 18.000,00  

3211 93.000,00    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
θα πληρωθούν το 2018 

150.000,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.137.000,00    Σύνολο Πληρωμών 4.137.306,00  

          

Απόκλιση -306,00        

          

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

     Οι  δαπάνες, οι οποίες θα εμφανιστούν στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019, και θα  
εξυπηρετηθούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  θα ανέλθουν  στο 
ύψος των 4.119.306,00 €. Αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω τα προβλεπόμενα έξοδα 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019 
Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
 

1 Μόνιμο (Τακτικό) Προσωπικό   
 Τακτικές αποδ. μονίμων υπαλλήλων καθ/τος 

(Αριθμός εργαζομένων 41) 
600.000,00  

 Υπερωριακή εργασία (καθ/τας) 100.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 700.000,00  
 ΤΥΔΚΥ εργοδότου καθ/τος 27.300,00  
 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) (καθαρ.) 19.500,00  
 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 5, του Ν 4387/16) καθ/τας 60.000,00  
 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚ τΑ'58 άρθρα 84 παρ.1 

και 115 παρ.1) καθαριότητας 
14.145,00  

 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών  120.945,00               
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού  820.945,00 
    

2 Έκτακτο προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)   
 Αποδοχές αορίστου χρόνου υπαλ.καθ/τος 

(Αριθμός εργαζομένων 13) 
319.000,00  

 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικ. Αορ. Χρ. 
υπηρεσίας καθαριότητας 

40.000,00  

 Σύνολο αποδοχών 359.000,00  
 ΙΚΑ  ΕΡΓΟΔ. αορίστου  (ΚΑΘ/ΤΟΣ) 95.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 95.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας Έκτακτο προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.)  454.000,00 
    

3 Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ορισμένου χρόνου        
 Βασικές αποδοχές - ημερομίσθια κατά μήνα (καθ/τος)  

(Αριθμός εργαζομένων 10 * 4 μήνες) 
42.000,00  

 Υπερωριακή εργασία ορισμένου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων 10.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 52.000,00  
 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ορισμένου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων      11.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 11.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
 63.000,00 

    
4 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας μόνιμου προσωπικού 

(καθ/τος) 
3.500,00  

5 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας προσωπικού ιδ. δικ. αορ. χρ. 
(καθ/τος) 

3.500,00  

6 Λοιπές παροχές αξία στολών καθ/τος ορισμένου χρόνου 2.500,00  
7 Προμήθεια γάλατος για το μόνιμο εργατ/κό προσωπικό υπηρ.καθ/τος 13.900,00  
8 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου 

υπηρ. καθ/τος 
5.100,00  

9 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
υπηρ.καθ/τος 

1.200,00  

10 Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. 96.000,00  
11 Ασφάλιστρα μηχανημάτων, παραχωρηθέντων από την Περιφέρεια 

Αττικής για την αποκατάσταση ζημιών της πλημμύρας στις  
15/11/2017 

1.700,00  

12 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(καθ) 14.000,00  
13 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριότητας έτους 

2019 
60.000,00  

14 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00  
15 Παράβολα ΚΤΕΟ  αυτ/των 6.000,00  
16 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια) 2.000,00  
17 Έξοδα μεταφοράς οχημάτων 1.000,00  
18 Προμήθεια απορριπαντικών για την καθαριότητα (πλύσιμο κάδων 

απορριμμάτων) 
3.000,00  

19 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00  
20 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 2.000,00  
21 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 2.000,00  
22 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 

μέσων καθαριότητας έτους 2019 
400.000,00  

23 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών καθαριότητος 4.000,00  
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24 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών καθαριότητος Δημ. Κοιν. 
Ν. Περάμου 

2.000,00  

25 Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ 807.200,00  
26 Διάφορα έξοδα(παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 150.000,00  

 Σύνολο  1.601.600,00 
  ===========

===== 
 

 Γενικό σύνολο καθαριότητος 2.939.545,00  
 
Β)    ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

1 Μόνιμο (Τακτικό) Προσωπικό   
 Βασικές αποδοχές κατά μήνα (μισθοί)   

(Αριθμός εργαζομένων 4)  
40.000,00  

 Υπερωριακή εργασία μονίμων  11.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 51.000,00  
 ΤΥΔΚΥ εργοδ. ηλεκτρ/σμού 3.700,00  
 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) τακτικών υπαλλήλων 

υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού (Ν. 4024/2011, άρθρο 1, παρ. 2) 
2.600,00  

 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 5, του Ν 4387/16) ηλ/σμου 8.000,00  
 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚ τΑ'58 άρθρα 84 παρ.1 

και 115 παρ.1) ηλεκτροφωτισμού 
4.161,00  

 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών  18.461,00               
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού  69.461,00 
    

2 Έκτακτο προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)   
 Βασικές αποδοχές - ημερομίσθια κατά μήνα (ηλ/σμου)  

(Αριθμός εργαζομένων 3) 
51.000,00  

 Υπερωριακή εργασία αορίστου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων 6.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 57.000,00  
 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΤΕΑΜ  14.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 14.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας Έκτακτο προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.)  71.000,00 
    

3 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας προσωπικού (ηλεκ/σμού) 1.000,00  
5 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (ΦΕΚ αρ.146/τΒ'/8-2-2006) 1.000,00  
6 Προμήθεια γάλακτος για το τακτικό προσωπικό υπ/σιας 

ηλεκτροφωτισμού 
1.400,00  

7 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση Ιδ. Δικ. Αορ. Χρ. 
της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 

1.100,00  

8 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

835.000,00  

9 Δαπάνη νέων συνδέσεων, επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος 20.000,00  
10 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ηλεκτροφωτισμού 1.800,00  
11 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 

μέσων ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 
30.000,00  

12 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών 
πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των Μεγάρων 

50.000,00  

13 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών 
πλατειών (ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 

20.000,00  

14 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 30.000,00  
15 Προμήθεια φωτιστικών για αντικατάσταση κατεστραμένων σε πλατείες 

και κοινόχρηστους χώρους 
20.000,00  

16 Προμήθεια καλωδίων για αντικατάσταση κλεμένων στο νέο σχέδιο 
πόλης 

20.000,00  

17 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών ηλεκτροφωτισμού 5.000,00  
18 Προμήθεια εργαλείων ηλεκτροφωτισμού 1.000,00  
19 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών ηλεκτροφωτισμού της 

Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 
2.000,00  

 Σύνολο  1.039.300,00 
  ===========

== 
 

 Γενικό σύνολο  ηλεκτροφωτισμού 1.179.761,00  

 ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού το οποίο 
θα καλυφθεί από το ανταποδοτικό τέλος 
(2. 939.545,00  +  1.179.761,00) 

 
 

4.119.306,00 
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Το συνολικό ύψος των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού, που 

θα καλυφθεί  από το ανταποδοτικό τέλος, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων (1.988.210,00 €) θα ανέλθει στο ποσό των 5.417.706,00 €, έναντι 
των συνολικών εσόδων που προβλέφθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του Δήμου μας 
οικονομικού έτους 2019, ποσού  5.417.400,00 €, σύμφωνα με τα ισχύοντα ανταποδοτικά τέλη. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & 
αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων με τα άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-
6-2010 τεύχος Α’)  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

Α) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο για το έτος 2019, σύμφωνα με την διάταξη του Κώδικα (Ν. 
3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3), του Ν. 4368/16 άρθρο 13 και του άρθρου 20 του Ν. 4566/2018 
και επειδή ο Δήμος μας οφείλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες 
του πληθυσμού, την μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, των ευπαθών ομάδων 
πολιτών για τις κατηγορίες 1,2,3,4,5 ως εξής: 
 
1. Για τους απόρους, μείωση των τελών φωτισμού- καθαριότητας , σε ποσοστό 50%  
2. Για τους αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% , απαλλαγή 100% από τα τέλη 
φωτισμού – καθαριότητας, με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ποσού μέχρι 15.000,00 €. 
 
3. Για τους πολύτεκνους, απαλλαγή 100% από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας, με πραγματικό 
ή τεκμαρτό εισόδημα, ποσού μέχρι 15,000,00 €. 
 
4.Για τους Τρίτεκνους,   
α)Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα, με μηδενικό εισόδημα (πραγματικό), απαλλαγή από 
τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας 100%.         
β) Με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μέχρι 15.000,00  €,  μείωση των τελών φωτισμού – 
καθαριότητας  κατά 50%,  5. Για τους πληγέντες από φυσικά φαινόμενα,  απαλλαγή από τα Τέλη 
Φωτισμού – Καθαριότητας 100%., όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη 
νομοθεσία (παρ. 7 του άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 
4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθμ. 34/55699/11-10-2018 εγκύκλιο 
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και 
Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. 
Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης από τους 
πληγέντες, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων 
(ΤΑΣ) Νομού Αττικής, ή από βεβαίωση της Δ/νσης Πρόνοιας, ή αντίγραφο Απόφασης Δημάρχου, 
με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος αποζημίωσης ή και Οικονομικής  Ενίσχυσης 
Πλημμυροπαθών καθώς και αντιγράφου του εντύπου φορολογικής δήλωσης Ε1 για το 
φορολογικό έτος 2017 (μόνο για κατοικίες) και  για τους πυρόπληκτους,  βεβαίωση συμβάντος 
από την πυροσβεστική υπηρεσία, το δελτίο επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε. –Υ.Α.Σ., 
βεβαίωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το αρμόδιο Δ.Ε.Δ.ΔΗ.Ε., για ακίνητα 
τα οποία έχουν αποδεδειγμένα  καταστραφεί ολοσχερώς ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα 
καθιστούν μη κατοικήσιμα. 

Το Δ.Σ/λιο πρέπει να λάβει υπόψιν, ότι κατά  την τρέχουσα χρήση εισπράχθηκε, μέχρι 
31/8/2018 από το ενοποιημένο, ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού οικιών και 
καταστημάτων (στεγασμένων χώρων άλλης χρήσης), ποσό ύψους  2.505.060,68 €. 
Ειδικότερα: 

Μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εισπράχθηκαν 1.835.399,98 €, για την  περίοδο 
Ιανουαρίου –Ιουνίου 2018 (Κ.Α. Προϋπολογισμού 0311.0001) 
Επιπλέον μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας εισπράχθηκαν 607.467,14 € για την 
περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2017 (Κ.Α. Προϋπολογισμού 2111.0001) 
Οίκοθεν, για την περίοδο Νοεμβρίου 2017 – Αυγούστου 2018 εισπράχθηκαν 36.720,26 € 
(Κ.Α. Προϋπολογισμού 0311.0001 +0313.0001+ 2111.0001). 
Από εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών εισπράχθηκαν έως 31/8/2018 
25.473,30 € (Κ.Α. Προϋπολογισμού 3211.0001) 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις προβλέψεις και εκτιμήσεις  των αρμοδίων υπηρεσιών  θα 

εισπραχθούν μέχρι 31/12/2018, ποσό ύψους 1.495.340,00 € περίπου, τα οποία αφορούν τέλη 
Ιουλίου - Οκτωβρίου 2018 για εισπράξεις μέσω των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας ποσού 
1.128.280,00 €, οίκοθεν εισπράξεις  για την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2018 ποσού 
42.533,00 € και ποσό ύψους 324.527,00 € περίπου, τα οποία αφορούν εισπρακτέα υπόλοιπα 
βεβαιωμένα κατά τα προηγούμενα οικονομικά έτη. 

Τα ανείσπρακτα από τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας και μη αποδοτέα  στο Δήμο τέλη 
μέχρι τον Ιούλιο 2018, ανέρχονται, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχαν αυτοί, στο ύψος  
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των 71.525,00 € ενώ έως το τέλος του έτους υπολογίζεται να ανέλθουν στο ύψος των 
100.000,00 €, τα οποία όταν εισπραχθούν, θα ενταχθούν σε έναν από τους ανωτέρω 
Κ.Α. 

Βάση των ανωτέρω εισπράξεων  και προβλέψεων, μέχρι  τις  31/12/2018, τα έσοδα του  
Δήμου από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού θα ανέλθει στο ύψος των  
4.000.400,68 € και τα ανείσπρακτα τέλη ύψους 171.525,00 €. 

Η συνοπτική εικόνα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 
οικον. χρήση 2018 εμφανίζεται  στον πίνακα που ακολουθεί ως εξής: 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 ΠΟΣΟ 
1 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΜΕΣΩ 

ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 

1.835.399,98 

2 ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 
ΜΕΣΩΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 

607.467,14 

3 ΟΙΚΟΘΕΝ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 31/8/2018 36.720,26 
4 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ ΕΩΣ 

31/8/2018 
25.473,30 

 
5 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ  ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΘΕΝ ΜΕΧΡΙ 31/12/2018 

1.128.280,00 

6 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΘΕΝ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΕΒΑΙΟΥΜΕΝΩΝ 42.533,00 

7 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

324.527,00 

ΣΥΝΟΛΟΝ 4.000.400,68 
Οι ισχύουσες τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού έχουν καθορισθεί και ισχύουν έως 

και σήμερα, σύμφωνα με την 277/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μεγαρέων.  

Για το έτος 2019, προβλέπεται ότι οι εισπράξεις για τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού θα ανέλθουν στο ποσό των 5.417.400,00 € [προϋπολογισθέντα έσοδα (Κ.Α. 
031+2111+3211) – προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (Κ.Α. 20.8511.0001), 
ποσού 1.988.210.00 €], όπως αυτά έχουν προβλεφθεί στο προσχέδιου του προϋπολογισμού. 
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Α) Για την περιοχή Μεγάρων – Αλεποχωρίου, προτείνουμε για το έτος 2019, να 
παραμείνουν οι τιμές των χώρων των κατοικιών και των  επιχειρήσεων, που 
αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, ως έχουν. 

 

 

Α1)   ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 

 

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ Τ.Μ 
ΕΤΟΥΣ   2019 

 

Κατοικίες   1,15 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

  
2,,35 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 
6.000μ2 

  
1,35 

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

  
0,84 

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
άνω των 6.000μ2 

  
0,24 

   

Α2)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ   

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ Τ.Μ 
ΕΤΟΥΣ   2019 

  

Κατοικίες  1,93   

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. έως 
6.000μ2 

  
2,87 

  

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 
6.000μ2 

  
1,72 

  

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

  
1,06 

  

Για μη στεγασμένους 
χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
άνω των 6.000μ2 

  
0,30 

  

Α3)   ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΞ/ΣΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛ/ΩΝ ΑΠΟΘ/ΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ. 

   

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ 
ΤΙΜΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ 
Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 2019 

   

Στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2  4,01    

Στεγασμένοι άνω των 6.000μ2  2,40    

Μη στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2  2,40    

Μη στεγασμένοι άνω των 6.000μ2  0,73    

    
 
 

  

Α4)   ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧ/ΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙΟΙ ΒΙΟΜΗΧ/ΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
(ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ή ΒΓΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΑΓ.  ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ή ΒΛΟΓΙΑΡΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ, 
ΑΚΡΕΣ, ΜΟΝΗΣ ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΧΙΟΥΜΑΤΑ, ΣΚΙΝΕΑ ΠΗΓΑΔΙ,  ΑΛΜΥΡΕΣ,  Κ.Λ.Π). 
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B) Για την περιοχή Νέας Περάμου για το έτος 2019, προτείνουμε να παραμείνουν οι τιμές των χώρων  
των κατοικιών και των  επιχειρήσεων που αναφέρονται στον κατωτέρω πίνακα, ως έχουν. 
 
 

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

  ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ Μ2 ΕΤΟΥΣ 2019 

   

Κατοικίες  1,15 

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

  
2,,35 

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω 
των 6.000μ2 

  
1,35 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

  
0,84 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. 
άνω των 6.000μ2 

  
0,24 

 Γ)  Ο Δήμος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν την 23η 
Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της δίκαιης Κοινωνικής Πολιτικής που 
επιθυμεί να εφαρμόσει, θεωρεί επιτακτική ανάγκη να μειώσει τις τιμές των Τελών 
Καθαριότητας και Ηλεκτρο-φωτισμού  
Η πρότασή μας για το έτος 2019, είναι η μείωση των τιμών των Τελών Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισμού,  για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 

ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ  ΕΙΔΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ Τ.Μ ΕΤΟΥΣ 

2019 
 

  

Στεγασμένοι μέχρι 
6.000μ2 

 Για κτίσματα μέχρι 400 m2 
Από 401 m2 εως 6000 m2 

2,71 
3,25 

  

Στεγασμένοι άνω των 
6.000μ2 

  1,51   

Μη στεγασμένοι μέχρι 
6.000μ2 

 Για κτίσματα εως 400m2 
Για κτίσματα άνω των401m2  

1,51 
1,82 

  

Μη στεγασμένοι άνω των 
6.000μ2 

 Για κτίσματα εως 400m2 
Για κτίσματα άνω των401m2 

0,45 
0,54 

  

      

Α5)  ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝ/ΜΙΟ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΣ 
ΚΑΡΤ ΑΥΤ/ΤΩΝ. 

   

   ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ/Μ2 

ΕΤΟΥΣ 2019 

   

ΜΕΧΡΙ 6.000μ2  0,81    

ΑΝΩ ΤΩΝ 6.000μ2  0,26    

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 
  Προτεινόμενες τιμές σε ευρώ  ανά Μ2 για το έτος  2019  
Κατοικίες  1,71 
Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων 
εμβ. έως 6.000μ2 

  
2,54 

Για στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2 

  
1,52 

Για μη στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. μέχρι 6.000μ2 

  
0,94 

Για μη στεγασμένους χώρους 
επιχ/σεωνεμβ. άνω των 6.000μ2 

  
0,27 
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Να σημειωθεί ότι , σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/2018 τα δύο τελευταία εδάφια της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α' 74), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 
3345/2005 (Α'138), αντικαθίστανται ως εξής: 

1. «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του 
ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται 
και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. 

 Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία ακινήτου και 
καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24.9/20.10.1958  β.δ. (Α' 171). 
Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων η μη , που δεν ηλεκτροδοτούνται  και δεν 
χρησιμοποιούνται ,δηλ. δεν εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο.  

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, 
επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και ισόποσο 
πρόστιμο.». 
2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό διάστημα μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, 
σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, 
σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή 
παρα λείπεται η βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από αυτήν. Ποσά που έχουν 
καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Επίσης να σημειωθεί ότι  εξακολουθεί  να είναι σε ισχύ το άρθρο 17 του Ν.1080/80, όπου 
ρητά αναφέρεται ότι το τέλος καθαριότητας καλύπτει υποχρεωτικά , τις εν γένει δαπάνες της 
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού , όπως συμπληρώθηκε με το Ν.1828/89, και όπως 
διαπιστώνεται από τους σχετικούς πίνακες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού είναι ισοσκελισμένες με τα έσοδα των τελών καθαριότητας και φωτισμού τα 
οποία είναι υπολογισμένα με τις νέες επιφάνειες και τους ισχύοντες συντελεστές. 
              

Εκτέλεση π/υ 2017 

          

0311 2.994.915,34    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.602.731,11  

0313 230,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 8.110,40  

2111 783.146,25    00.6151 9.997,30  

3211 801.602,76    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν το 2017 

0,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.579.894,35    Σύνολο Πληρωμών 3.620.838,81  

          

Απόκλιση 959.055,54        

          

 
Εκτέλεση π/υ εως 31/8/2017 

          

0311 1.707.678,86    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 2.265.032,00  

0313 144,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.620,00  

2111 770.433,72    00.6151 7.676,48  

3211 3.340,37    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν έως 31-8-2016 

0,00  
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      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 2.481.596,95    Σύνολο Πληρωμών 2.279.328,48  

          

Απόκλιση 202.268,47        

          

Εκτέλεση π/υ εως 31/8/2018 

          

0311 1.860.156,85    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 2.365.770,48  

0313 277,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.200,00  

2111 619.153,43    00.6151 11.848,95  

3211 25.473,30    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
πληρώθηκαν έως 31-8-2017 

0,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 2.505.060,58    Σύνολο Πληρωμών 2.383.819,43  

          

Απόκλιση 121.241,15        

          

Εκτίμηση εκτέλεσης π/υ εως 31/12/2018 

          

0311 3.000.000,00    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.495.561,81  

0313 400,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 6.200,00  

2111 650.000,00    00.6151 17.735,00  

3211 350.000,00    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ 
εκτιμάται ότι θα πληρωθούν εως 31-
12-2017 

38.000,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.000.400,00    Σύνολο Πληρωμών 3.557.496,81  

          

Απόκλιση 442.903,20        

          

 

π/υ 2019 

          

0311 3.180.000,00    Λειτουργικές δαπάνες υπηρεσίας 20 3.969.306,00  

0313 4.000,00    Επενδύσεις υπηρεσίας 20 0,00  
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2111 860.000,00    00.6151 18.000,00  

3211 93.000,00    Ανεξόφλητες υποχρεώσεις ΠΟΕ που 
θα πληρωθούν το 2018 

150.000,00  

      Ποσά που έχουν καταχωρηθεί σε 
άλλες υπηρεσίες και αφορούν την 
ανταποδοτική υπηρεσία 

0,00  

          

Σύνολο Εσόδων 4.137.000,00    Σύνολο Πληρωμών 4.137.306,00  

          

Απόκλιση -306,00        

          

 

ΔΑΠΑΝΕΣ  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

     Οι  δαπάνες, οι οποίες θα εμφανιστούν στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019, και θα  
εξυπηρετηθούν από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού  θα ανέλθουν  στο 
ύψος των 4.119.306,00 €. Αναλυτικά αναφέρονται κατωτέρω τα προβλεπόμενα έξοδα 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΕΤΟΥΣ 2019 
Α) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ  
 

1 Μόνιμο (Τακτικό) Προσωπικό   
 Τακτικές αποδ. μονίμων υπαλλήλων καθ/τος 

(Αριθμός εργαζομένων 41) 
600.000,00  

 Υπερωριακή εργασία (καθ/τας) 100.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 700.000,00  
 ΤΥΔΚΥ εργοδότου καθ/τος 27.300,00  
 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) (καθαρ.) 19.500,00  
 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 5, του Ν 4387/16) καθ/τας 60.000,00  
 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚ τΑ'58 άρθρα 84 παρ.1 

και 115 παρ.1) καθαριότητας 
14.145,00  

 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών  120.945,00               
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού  820.945,00 
    

2 Έκτακτο προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)   
 Αποδοχές αορίστου χρόνου υπαλ.καθ/τος 

(Αριθμός εργαζομένων 13) 
319.000,00  

 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και 
νυκτερινές ώρες προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδ. Δικ. Αορ. Χρ. 
υπηρεσίας καθαριότητας 

40.000,00  

 Σύνολο αποδοχών 359.000,00  
 ΙΚΑ  ΕΡΓΟΔ. αορίστου  (ΚΑΘ/ΤΟΣ) 95.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 95.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας Έκτακτο προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.)  454.000,00 
    

3 Εργατοϋπαλληλικό προσωπικό ορισμένου χρόνου        
 Βασικές αποδοχές - ημερομίσθια κατά μήνα (καθ/τος)  

(Αριθμός εργαζομένων 10 * 4 μήνες) 
42.000,00  

 Υπερωριακή εργασία ορισμένου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων 10.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 52.000,00  
 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ ορισμένου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων      11.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 11.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας εργατοϋπαλληλικού προσωπικού 

ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) 
 63.000,00 
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4 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας μόνιμου προσωπικού 
(καθ/τος) 

3.500,00  

5 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας προσωπικού ιδ. δικ. αορ. χρ. 
(καθ/τος) 

3.500,00  

6 Λοιπές παροχές αξία στολών καθ/τος ορισμένου χρόνου 2.500,00  
7 Προμήθεια γάλατος για το μόνιμο εργατ/κό προσωπικό υπηρ.καθ/τος 13.900,00  
8 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση αορίστου χρόνου 

υπηρ. καθ/τος 
5.100,00  

9 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
υπηρ.καθ/τος 

1.200,00  

10 Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων. 96.000,00  
11 Ασφάλιστρα μηχανημάτων, παραχωρηθέντων από την Περιφέρεια 

Αττικής για την αποκατάσταση ζημιών της πλημμύρας στις  
15/11/2017 

1.700,00  

12 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων(καθ) 14.000,00  
13 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων καθαριότητας έτους 

2019 
60.000,00  

14 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00  
15 Παράβολα ΚΤΕΟ  αυτ/των 6.000,00  
16 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (διόδια) 2.000,00  
17 Έξοδα μεταφοράς οχημάτων 1.000,00  
18 Προμήθεια απορριπαντικών για την καθαριότητα (πλύσιμο κάδων 

απορριμμάτων) 
3.000,00  

19 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 15.000,00  
20 Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 2.000,00  
21 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 2.000,00  
22 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 

μέσων καθαριότητας έτους 2019 
400.000,00  

23 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών αγαθών καθαριότητος 4.000,00  
24 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών καθαριότητος Δημ. Κοιν. 

Ν. Περάμου 
2.000,00  

25 Εισφορά υπέρ ΕΔΣΝΑ 807.200,00  
26 Διάφορα έξοδα(παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 150.000,00  

 Σύνολο  1.601.600,00 
  ===========

===== 
 

 Γενικό σύνολο καθαριότητος 2.939.545,00  
 
 
Β)    ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ  

1 Μόνιμο (Τακτικό) Προσωπικό   
 Βασικές αποδοχές κατά μήνα (μισθοί)   

(Αριθμός εργαζομένων 4)  
40.000,00  

 Υπερωριακή εργασία μονίμων  11.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 51.000,00  
 ΤΥΔΚΥ εργοδ. ηλεκτρ/σμού 3.700,00  
 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) τακτικών υπαλλήλων 

υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού (Ν. 4024/2011, άρθρο 1, παρ. 2) 
2.600,00  

 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ (αρ. 5, του Ν 4387/16) ηλ/σμου 8.000,00  
 Ετήσια εισφορά στο ΤΠΔΥ (Ν.3655/2008 ΦΕΚ τΑ'58 άρθρα 84 παρ.1 

και 115 παρ.1) ηλεκτροφωτισμού 
4.161,00  

 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών  18.461,00               
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας μόνιμου προσωπικού  69.461,00 
    

2 Έκτακτο προσωπικό (Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου)   
 Βασικές αποδοχές - ημερομίσθια κατά μήνα (ηλ/σμου)  

(Αριθμός εργαζομένων 3) 
51.000,00  

 Υπερωριακή εργασία αορίστου χρόνου εκτάκτων υπαλλήλων 6.000,00  
 Σύνολο αποδοχών 57.000,00  
 Εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ ΤΕΑΜ  14.000,00  
 Σύνολο εργοδοτικών εισφορών 14.000,00  
 Συνολική δαπάνη μισθοδοσίας Έκτακτο προσωπικό (Ι.Δ.Α.Χ.)  71.000,00 
    

3 Προμήθεια ειδών ένδυσης & προστασίας προσωπικού (ηλεκ/σμού) 1.000,00  
5 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (ΦΕΚ αρ.146/τΒ'/8-2-2006) 1.000,00  
6 Προμήθεια γάλακτος για το τακτικό προσωπικό υπ/σιας 1.400,00  
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ηλεκτροφωτισμού 
7 Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό με σύμβαση Ιδ. Δικ. Αορ. Χρ. 

της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού 
1.100,00  

8 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 

835.000,00  

9 Δαπάνη νέων συνδέσεων, επαύξησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος 20.000,00  
10 Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων ηλεκτροφωτισμού 1.800,00  
11 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών 

μέσων ηλεκτροφωτισμού έτους 2019 
30.000,00  

12 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών 
πλατειών (ΦΟΠ) της πόλεως των Μεγάρων 

50.000,00  

13 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση δικτύου φωτισμού οδών 
πλατειών (ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 

20.000,00  

14 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού. 30.000,00  
15 Προμήθεια φωτιστικών για αντικατάσταση κατεστραμένων σε πλατείες 

και κοινόχρηστους χώρους 
20.000,00  

16 Προμήθεια καλωδίων για αντικατάσταση κλεμένων στο νέο σχέδιο 
πόλης 

20.000,00  

17 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών ηλεκτροφωτισμού 5.000,00  
18 Προμήθεια εργαλείων ηλεκτροφωτισμού 1.000,00  
19 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών αγαθών ηλεκτροφωτισμού της 

Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 
2.000,00  

 Σύνολο  1.039.300,00 
  ===========

== 
 

 Γενικό σύνολο  ηλεκτροφωτισμού 1.179.761,00  

  
ΓΕΝΙΚΟ  ΣΥΝΟΛΟ  Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού το οποίο 
θα καλυφθεί από το ανταποδοτικό τέλος 
(2. 939.545,00  +  1.179.761,00) 

 
 

4.119.306,00 

 

    

 
Το συνολικό ύψος των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού, 

που θα καλυφθεί  από το ανταποδοτικό τέλος, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων μη 
είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων (1.988.210,00 €) θα ανέλθει στο ποσό των 5.417.706,00 
€, έναντι των συνολικών εσόδων που προβλέφθηκαν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού 
του Δήμου μας οικονομικού έτους 2019, ποσού  5.417.400,00 €, σύμφωνα με τα ισχύοντα 
ανταποδοτικά τέλη. 
               Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   390/2018 

--------------------------------------- 

        Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω υπ’ αριθ. 390/2018 
απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.  
         Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 82 Β. Δ/τος 24/1958, του Ν. 25/1975,  των 
άρθρων 3 & 17 του Ν. 1080/80 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Δ/ξεων 
τινών της περί προσόδων των Ο.Τ.Α. νομοθεσίας, όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 
1828/89, αυτές άρθρου 20 του Ν.2362/95 , καθώς και αυτές του άρθρου 20 Ν. 
4566/2018 . 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΔΕΚΑΕΠΤΑ (17) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΩΝ (23) 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 
 

 Α) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 390/2018 απόφαση  της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου μας και καθορίζει για το έτος 2019, τις παρακάτω τιμές του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 
 
Α) Για την περιοχή Μεγάρων – Αλεποχωρίου, για το έτος 2019, θα 

παραμείνουν οι τιμές των χώρων των κατοικιών και των  επιχειρήσεων, 
που αναφέρονται στους κατωτέρω πίνακες, ως έχουν. 
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Α1)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΓΑΡΩΝ 
ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΟΥ                                                                     ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ/Μ2 

Κατοικίες ένα € και δεκαπέντε  λεπτά  
1,15 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

δύο € και τριάντα πέντε λεπτά  
2,35 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω των 
6.000μ2 

ένα  € και τριάντα πέντε λεπτά  
1,35 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. μέχρι 
6.000μ2 

ογδόντα τέσσερα λεπτά               
0,84 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω 
των 6.000μ2 

είκοσι  τέσσερα λεπτά  
0,24 το τ.μ.   

 
Α2)  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ  

Κατοικίες ένα € και ενενήντα τρία  λεπτά 
1,93 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

  δύο € και ογδόντα επτά 
λεπτά 2,87 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω των 
6.000μ2 

ένα € και εβδομήντα δύο  
λεπτά 1,72 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. μέχρι 
6.000μ2 

ένα  € και έξι λεπτά               
1,06 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω 
των 6.000μ2 

τριάντα λεπτά 0,30 το τ.μ.   

  

Α3)  ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 
ΑΕΡΙΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ      
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΥΤΩΝ.  

Στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2 τέσσερα  € και  ένα λεπτό        
4,01 το τ.μ.   

Στεγασμένοι άνω των 6.000μ2 δύο € και σαράντα  λεπτά              
2,40 το τ.μ.   

Μη στεγασμένοι μέχρι 6.000μ2 δύο € και σαράντα  λεπτά           
2,40 το τ.μ.  

Μη στεγασμένοι άνω των 6.000μ2 εβδομήντα τρία λεπτά              
0,73 το τ.μ. 

 
Α4)  Α4)   ΓΙΑ ΧΩΡΟΥΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧ/ΩΝ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙΟΙ 

ΒΙΟΜΗΧ/ΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ΠΑΠΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙ ή ΒΓΕΝΙΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΙ, ΑΓ.  
ΙΩΑΝΝΗ ΝΗΣΤΙΚΟΥ ή ΒΛΟΓΙΑΡΗ, ΚΟΚΚΙΝΟΡΕΜΑ, ΑΚΡΕΣ, ΜΟΝΗΣ 
ΠΑΝΑΧΡΑΝΤΟΥ, ΠΟΤΑΜΟΧΙΟΥΜΑΤΑ, ΣΚΙΝΕΑ ΠΗΓΑΔΙ,  ΑΛΜΥΡΕΣ,  
Κ.Λ.Π). 

Στεγασμένοι μέχρι  6.000 μ2  για κτίσματα μέχρι 
400 μ2 

δύο € και εβδομήντα ένα λεπτά        
2,71 το τ.μ.   

Στεγασμένοι μέχρι  6.000μ2 για κτίσματα  από 
401 μ2 έως 6.000μ2 

τρία  € και είκοσι πέντε λεπτά  
3,25 το τ.μ.   

Στεγασμένοι άνω των 6000μ2 ένα € και πενήντα ένα λεπτά  
1,51 το τ.μ.   

Μη στεγασμένοι μέχρι 6000 μ2  για κτίσματα έως 
400μ2 

  ένα € και πενήντα ένα   λεπτά 
1,51 το τ.μ.   
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Μη στεγασμένοι μέχρι 6000 μ2 για κτίσματα άνω 
των 401μ2 

ένα € και ογδόντα δύο   λεπτά 
1,82 το τ.μ.   

Μη στεγασμένοι άνω των  6000 μ2 για κτίσματα 
έως 400μ2 

σαράντα  πέντε λεπτά  
0,45 το τ.μ.   

Μη στεγασμένοι άνω των  6000 μ2 για κτίσματα 
άνω των 401μ2 

πενήντα τέσσερα λεπτά  
0,54 το τ.μ.   

    

Α5)  ΓΙΑ ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΟ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΚΑΙ 
ΠΙΣΤΕΣ ΚΑΡΤ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ.  

Μέχρι 6.000μ2   ογδόντα ένα λεπτά                     
0,81 το τ.μ.   

Άνω των  6.000μ2  είκοσι έξι  λεπτά  
0,26 το τ.μ.   

 

B) Για την περιοχή Νέας Περάμου για το έτος 2019, θα παραμείνουν οι τιμές 
των χώρων των κατοικιών και των επιχειρήσεων που αναφέρονται στον 
κατωτέρω πίνακα, ως έχουν. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 
 

ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΟΥ                                                                     ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ/Μ2 

Κατοικίες ένα € και δεκαπέντε  λεπτά  
1,15 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

δύο € και τριάντα πέντε λεπτά  
2,35 το τ.μ.   

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω των 
6.000μ2 

ένα  € και τριάντα πέντε λεπτά  
1,35 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. μέχρι 
6.000μ2 

ογδόντα τέσσερα λεπτά               
0,84 το τ.μ.   

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. άνω 
των 6.000μ2 

είκοσι  τέσσερα λεπτά  
0,24 το τ.μ.   

 

 Γ)  Ο Δήμος Μεγαρέων λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που 
εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου 2018 στην περιοχή της Κινέττας, στα πλαίσια της 
δίκαιης Κοινωνικής Πολιτικής που επιθυμεί να εφαρμόσει, θεωρεί επιτακτική 
ανάγκη να μειώσει τις τιμές των Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτρο-φωτισμού  
Για το έτος 2019, θα μειωθούν οι τιμές των Τελών Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού, για τις κατοικίες και τις επιχειρήσεις, όπως αυτές 
αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα. 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΕΤΤΑΣ 

ΕΙΔΟΣ  ΧΩΡΟΥ    ΤΙΜΗ ΣΕ ΕΥΡΩ/Μ2 

Κατοικίες  ένα € και εβδομήντα ένα  
λεπτά 1,71 το τ.μ. 

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεων εμβ. έως 
6.000μ2 

 δύο € και πενήντα τέσσερα  
λεπτά  2,54 το τ.μ.  

Για στεγασμένους χώρους επιχ/σεωνεμβ. άνω 
των 6.000μ2 

 ένα € και πενήντα δύο  
λεπτών 1,52  το τ.μ. 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεωνεμβ. 
μέχρι 6.000μ2 

 Ενενήντα τέσσερα λεπτά  
0,94 το τ.μ. 

Για μη στεγασμένους χώρους επιχ/σεωνεμβ. άνω 
των 6.000μ2 

 Είκοσι επτά λεπτά 
0,27  το τ.μ. 
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Να σημειωθεί ότι , σύμφωνα με το άρθρο 222 του Ν. 4555/2018 τα δύο 
τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (Α' 74), όπως 
αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3345/2005 (Α'138), αντικαθίστανται ως 
εξής: 

1. «Ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την 
καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την 
ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου 
αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν. 

     Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία 
ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 
24.9/20.10.1958  β.δ. (Α' 171). Πρόκειται για κατηγορία ακινήτων, στεγασμένων 
η μη , που δεν ηλεκτροδοτούνται  και δεν χρησιμοποιούνται ,δηλ. δεν 
εκμισθώνονται, δεν ιδιοκατοικούνται ούτε γίνεται χρήση τους με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο.  

     Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του 
ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το 
χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.». 

2. Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, που αντιστοιχούν σε χρονικό 
διάστημα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατά το οποίο είχε διακοπεί η 
ηλεκτροδότηση ενός ακινήτου, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή 
δικτύου και αυτό δεν χρησιμοποιούταν, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του 
ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου του, διαγράφονται ή παρα λείπεται η 
βεβαίωσή τους. Εφόσον η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει υποβληθεί 
μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, υποβάλλεται μέσα σε έξι (6) μήνες από 
αυτήν. Ποσά που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

Επίσης να σημειωθεί ότι  εξακολουθεί  να είναι σε ισχύ το άρθρο 17 του 
Ν.1080/80, όπου ρητά αναφέρεται ότι το τέλος καθαριότητας καλύπτει 
υποχρεωτικά , τις εν γένει δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού , όπως συμπληρώθηκε με το Ν.1828/89, και όπως 
διαπιστώνεται από τους σχετικούς πίνακες οι δαπάνες της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι ισοσκελισμένες με τα έσοδα των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού τα οποία είναι υπολογισμένα με τις νέες επιφάνειες και 
τους ισχύοντες συντελεστές.   
              

Σύμφωνα με την διάταξη του Κώδικα (Ν. 3463/2006 άρθρο 202 παρ. 3), του Ν. 
4368/16 άρθρο 13 και του άρθρου 20 του Ν. 4566/2018 και επειδή ο Δήμος μας 
οφείλει να δείξει το κοινωνικό του πρόσωπο στις ευπαθείς αυτές ομάδες του 
πληθυσμού, την μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, των ευπαθών 
ομάδων πολιτών για τις κατηγορίες 1,2,3,4,5 ως εξής: 
1. Για τους απόρους, μείωση των τελών φωτισμού- καθαριότητας , σε ποσοστό 50%  
2. Για τους αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% , απαλλαγή 100% 

από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας, με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, 
ποσού μέχρι 15.000,00 €. 

3. Για τους πολύτεκνους, απαλλαγή 100% από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας, 
με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ποσού μέχρι 15,000,00 €. 

4.Για τους Τρίτεκνους,   
α) Τρίτεκνοι με τρία προστατευόμενα τέκνα, με μηδενικό εισόδημα (πραγματικό), 

απαλλαγή από τα τέλη φωτισμού – καθαριότητας 100%.         
β) Με πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα μέχρι 15.000,00  €,  μείωση των τελών 

φωτισμού – καθαριότητας  κατά 50%,  5. Για τους πληγέντες από φυσικά 
φαινόμενα,  απαλλαγή από τα Τέλη Φωτισμού – Καθαριότητας 100%., όπως η 
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ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία (παρ. 7 του 
άρθρου 82 β.δ. 24 όπως αυτή συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 
4566/2018 (ΦΕΚ 175/8-10-2018 τεύχος Α’) και την υπ’ αριθμ. 34/55699/11-10-
2018 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. και Αναπτυξιακής Πολιτικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Τ.Α. 

Προϋπόθεση  για την ανωτέρω απαλλαγή, θα αποτελεί η υποβολή αίτησης από 
τους πληγέντες, συνοδευόμενη από σχετική βεβαίωση του τομέα Αποκατάστασης 
Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Νομού Αττικής, ή από βεβαίωση της Δ/νσης Πρόνοιας, ή 
αντίγραφο Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ο αιτών κρίθηκε δικαιούχος 
αποζημίωσης ή και Οικονομικής  Ενίσχυσης Πλημμυροπαθών καθώς και 
αντιγράφου του εντύπου φορολογικής δήλωσης Ε1 για το φορολογικό έτος 2017 
(μόνο για κατοικίες) και  για τους πυρόπληκτους,  βεβαίωση συμβάντος από την 
πυροσβεστική υπηρεσία, το δελτίο επανελέγχου από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. – Γ.Γ.Δ.Ε. –
Υ.Α.Σ., βεβαίωση διακοπής της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από το αρμόδιο 
Δ.Ε.Δ.ΔΗ.Ε., για ακίνητα τα οποία έχουν αποδεδειγμένα  καταστραφεί ολοσχερώς 
ή υποστεί λειτουργικές ζημιές που τα καθιστούν μη κατοικήσιμα. 
 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαρινάκης Ιωάννης, Δρένης Αθανάσιος, 
Χοροζάνης Αντώνιος, Ζάλης Αθανάσιος και Λέλης Μελέτιος μειοψηφούν. 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φωτίου Σταύρος του Νικ. ψηφίζει λευκό. 
 Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος μειοψηφεί επειδή: «πρότεινα 
στην κατηγορία των 100 τοις 100 απαλλαγή να μπουν οι μακροχρόνιοι άνεργοι και 
κατεστραμμένοι επαγγελματίες και πρότεινα ακόμα μείωση για όλους 13% .  Όσον 
αφορά για τις καταστροφές συμφωνώ και για τους οικισμούς Κινέττας 
Αλεποχωρίου να εξομοιωθούν με τα δημοτικά τέλη Μεγάρων – Νέας Περάμου από 
σήμερα και όχι σταδιακά».. 
 Στο σημείο αυτό απεχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Λέλης Μελέτιος. 
 
 Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω.  

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 344/2018. 
…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο Αντιπρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Καστάνη Αικατερίνη 

 Δήμας Ιωάννης Πολυχρόνης Ιερόθεος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Δρυμούσης Κων/νος 

 Παπαπανούσης Νικόλαος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Σταμούλης Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης 

 Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Βαρελάς Κλεάνθης 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Καράμπελας Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος Δημήτριος Μαργέτης Παναγιώτης 

 Ρήγα Ιωάννα Χοροζάνης Αντώνιος  

 Φυλακτός Κων/νος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 


