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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  9ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 131 

 
 ΘΕΜΑ:   Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό  τελών  καθαριότητος και φωτισμού, Έτους 2021. 

Σήμερα την 21η  του μήνα  Οκτωβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Τετάρτη  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 19181/16-10-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  16-10-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  τριάντα (32) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

 

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Μεταβολές:  
-Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του  εξής θέματος 

ως κατεπείγον  1. Έγκριση 3ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2020. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο - ομόφωνα- εγκρίνει: την ένταξη του  ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  μετά το τέλος των 

εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας  διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 

74 παρ.7 ). 

-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται ομόφωνα το 21
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Αποχωρήσεις: 
Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Κ. Φωτεινάκης και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 4

ου
  

θέματος της ημερήσιας διάταξης. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Θ. Σπηλιόπουλος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά τη 

ψήφιση του 5
ου

 θέματος.  Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μ. Χουδελούδης, Η. Βαρυτιμιάδης, Ε. Τοκατλίδη και Ι. Θεοτοκάς,  

αποχώρησαν από τη συνεδρίαση μετά τη ψήφιση του 6
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης.  

 

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 7
ο
 θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος, την 

αριθμ. 168/2020 Απόφαση  της Ο.Ε. με θέμα Εισήγηση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό  τελών  καθαριότητος 

και φωτισμού, Έτους 2021, ως ακολούθως: 

 

ΑΑ  ΠΠ  ΟΟ  ΣΣ  ΠΠ  ΑΑ  ΣΣ  ΜΜ  ΑΑ  

ΑΑππόό  ττοο  ππρραακκττιικκόό  ττηηςς  μμεε  ααρριιθθ..  2211
ηηςς

//22002200  ΤΤαακκττιικκήήςς  --  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

ΑΑρρ..  ααπποοφφάάσσεεωωςς  ::  116688  

ΘΘέέμμαα::    ΕΕιισσήήγγηησσηη  κκααννοοννιισσττιικκήήςς  ααππόόφφαασσηηςς  γγιιαα  ττοονν  κκααθθοορριισσμμόό    ττεελλώώνν    κκααθθααρριιόόττηηττοοςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ,,  ΈΈττοουυςς  22002211..  

  

ΣΣήήμμεερραα  ττηηνν  2200
ηη
    ττοουυ  μμήήνναα    ΟΟκκττωωββρρίίοουυ,,  ττοουυ  έέττοουυςς    22002200    ηημμέέρραα  ττηηςς  εεββδδοομμάάδδααςς    ΤΤρρίίττηη  μμεε  ώώρραα  έέννααρρξξηηςς  σσττιιςς  1133::0000  κκααιι    

ώώρραα  λλήήξξηηςς  σσττιιςς  1155::0000,,  σσυυννήήλλθθεε  σσεε  τταακκττιικκήή  --  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή    ΕΕππιιττρροοππήή,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηηνν  υυππ΄́  

ππρρωωττ..::  1199118800//1166--1100--22002200  έέγγγγρρααφφηη  ππρρόόσσκκλληησσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ,,  πποουυ  δδηημμοοσσιιεεύύττηηκκεε  ννόόμμιιμμαα  κκααιι  εεσσττάάλληη  μμεε  ηηλλεεκκττρροοννιικκόό  

ττααχχυυδδρροομμεείίοο    σστταα  μμέέλληη  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς::  αα))    ττοουυ  7755  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  ((ΦΦΕΕΚΚ  8877//ΑΑ΄́//0077--0066--22001100))  ––  ««ΝΝέέαα  

ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ττηηςς  ΑΑυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑπποοκκεεννττρρωωμμέέννηηςς  ΔΔιιοοίίκκηησσηηςς  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΚΚααλλλλιικκρράάττηηςς»»,,  όόππωωςς  

ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188  ((ΦΦΕΕΚΚ  113333//1199..0077..22001188  ττεεύύχχοοςς  ΑΑ''))  ––  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ««ΚΚλλεειισσθθέέννηηςς  ΙΙ»»  ββ))    ττηηνν  

ΚΚΥΥΑΑ--ΔΔ11ααΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..--6644445500--1111..1100..22002200--ΦΦΕΕΚΚ--44448844--1111..1100..22002200--ττεεύύχχοοςς--ΒΒ’’--11,,  ::  ΚΚααννόόννεεςς  ττήήρρηησσηηςς  ααπποοσσττάάσσεεωωνν  κκααιι  άάλλλλαα  

μμέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  σσττοο  σσύύννοολλοο  ττηηςς  ΕΕππιικκρράάττεειιααςς,,  ππρροοςς  ππεερριιοορριισσμμόό  ττηηςς  δδιιαασσπποορράάςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ττοο  άάρρθθρροο  33  

ττηηςς    ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..5555882211((ΦΦΕΕΚΚ  BB''  44001199//2200..0099..22002200))  ττιιςς  υυππ''  ααρριιθθμμ..  ΕΕγγκκυυκκλλίίοουυςς  116633//3333228822//2299..0055..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  

««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  λλήήψψηηςς  ααπποοφφάάσσεεωωνν  ττωωνν  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  σσεε  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  

υυγγεειιοοννοομμιικκώώνν  δδιιααττάάξξεεωωνν    κκααιι  εειιδδιικκόόττεερραα  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1122  ττηηςς  ΚΚ..ΥΥ..ΑΑ..  ααρριιθθ..ΔΔ11αα//ΓΓΠΠ..οοιικκ..3300661122//1166--55--22002200  ((ΒΒ’’  11886699))  κκααιι  ττοουυ  

άάρρθθρροουυ  1144  ππααρρ..  33  ττηηςς  ΚΚΥΥΑΑ  ΔΔ11αα//ΓΓ..ΠΠ..οοιικκ..3322000099//2233--55--22002200  ((ΒΒ’’  11998888)),,  4400//2200993300//3311..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα  ::  ««ΕΕννηημμέέρρωωσσηη  γγιιαα  

ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  κκααννοοννιισσττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ααννττιιμμεεττώώππιισσηηςς  ττοουυ  κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199,,  ααννααφφοορριικκάά  μμεε  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη  κκααιι  

λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  δδήήμμωωνν»»]]  ττηηνν  1188331188//1133..0033..22002200  [[μμεε  θθέέμμαα::  ««ΣΣύύγγκκλληησσηη  σσυυλλλλοογγιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  ττωωνν  δδήήμμωωνν,,  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιώώνν  

κκααιι  ττωωνν  εεπποοππττεευυόόμμεεννωωνν  ννοομμιικκώώνν  ττοουυςς  ππρροοσσώώππωωνν,,  κκααττάά  ττοο  δδιιάάσσττηημμαα  λλήήψψηηςς  ττωωνν  μμέέττρρωωνν  ααπποοφφυυγγήήςς  κκααιι  δδιιάάδδοοσσηηςς  ττοουυ  

κκοορρωωννοοϊϊοούύ  CCOOVVIIDD--1199»»]]    ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

  

ΣΣττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  τταα  22//33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττηηςς    ΟΟ..ΕΕ..,,  δδεεδδοομμέέννοουυ  όόττιι  εεππίί  σσυυννόόλλοουυ  εεννννέέαα    ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  σσττηη--δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  τταα  οοκκττώώ    ((88))  μμέέλληη,,  ήήττοοιι::  

11..  ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  --  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΟΟ..ΕΕ))..  

22..  ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς  --    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..    

33..  ΕΕλλέέννηη  ΜΜππέέλλαα    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

44..  ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς  --  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))..  

55..  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς--((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))--    

66..  ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα  --    ((τταακκττιικκόό    μμέέλλοοςς))  

77..  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

88..  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς    ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))  

  

ΔΔεενν  δδήήλλωωσσαανν  ττηηνν  σσυυμμμμεεττοοχχήή  ττοουυςς  μμέέσσωω  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ  σσττηη  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::      

ΟΟ  ΔΔηημμοοττιικκόόςς  ΣΣύύμμββοουυλλοοςς  κκ..  ΜΜιιχχάάλληηςς  ΣΣεελλέέκκοοςς  ((τταακκττιικκόό  μμέέλλοοςς))      

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ττηη  δδιιααππίίσσττωωσσηη  ττηηςς  ααππααρρττίίααςς,,  ήήττοοιι::  σσεε  σσύύννοολλοο  ((99))  μμεελλώώνν  

σσυυμμμμεεττεείίχχαανν  ((88))  μμέέλληη,,  κκήήρρυυξξεε  ττηηνν  έέννααρρξξηη  ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  --δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς--  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..    

  

ΜΜεεττααββοολλέέςς::    
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--ΠΠρριινν  ττηη  σσυυζζήήττηησσηη  ττοουυ  11
οουυ

    θθέέμμααττοοςς    ττηηςς  τταακκττιικκήήςς  ((δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς))  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς,,  οο    ΠΠρρόόεεδδρροοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  τταα  

μμέέλληη  γγιιαα  ττηηνν  εεκκττόόςς    ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  σσυυζζήήττηησσηη  ττωωνν  εεξξήήςς  θθεεμμάάττωωνν  ωωςς  κκααττεεππεείίγγοονντταα::  11))  ΈΈγγκκρριισσηη  33ηηςς  ΤΤρριιμμηηννιιααίίααςς  

ΈΈκκθθεεσσηηςς  υυλλοοπποοίίηησσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  οοιικκοονν..  ΈΈττοουυςς  22002200..  22))  ΈΈγγκκρριισσηη  έέκκδδοοσσηηςς  χχρρηημμααττιικκοούύ  εεννττάάλλμμααττοοςς  ππρροοππλληηρρωωμμήήςς  

κκααιι  οορριισσμμόόςς  υυπποολλόόγγοουυ  γγιιαα  ττιιςς  δδααππάάννεεςς  ΤΤεεχχννιικκοούύ  ΕΕλλέέγγχχοουυ  ΜΜεεττααφφοορριικκώώνν  ΜΜέέσσωωνν..  

  

ΜΜέέσσωω  μμηηννυυμμάάττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκοούύ  ττααχχυυδδρροομμεείίοουυ,,  τταα  μμέέλληη  ττηηςς    ΟΟιικκοοννοομμιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ––  οομμόόφφωωνναα––  εεγγκκρρίίννοουυνν  ττηηνν  έέννττααξξηη  

ττωωνν  ΕΕΗΗΔΔ  θθεεμμάάττωωνν  κκααιι  ττηη  σσυυζζήήττηησσήή  ττοουυςς    μμεεττάά  ττοο  ττέέλλοοςς  ττωωνν  εεγγγγεεγγρρααμμμμέέννωωνν  θθεεμμάάττωωνν,,  ωωςς  1177
οο
  &&  1188

οο
  θθέέμμαα,,    ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς    

δδιιάάττααξξηηςς  ..  ((ΝΝ..  33885522//22001100  άάρρθθρροο  7755    όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  άάρρθθρροο  7777  ττοουυ  ΝΝ..44555555//1188))..  

--ΜΜεεττάά  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττοουυ  ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττοο  44
οο
  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  --οομμόόφφωωνναα--θθαα  σσυυζζηηττηηθθεείί  κκααιι  θθαα  ψψηηφφιισσττεείί  ωωςς  11

οο
  

θθέέμμαα..--  ΗΗ  σσεειιρράά  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττωωνν  θθεεμμάάττωωνν  ττηηςς  ηημμεερρηησσίίααςς  δδιιάάττααξξηηςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκεε  κκααιι  δδιιααμμοορρφφώώθθηηκκεε  ωωςς  εεξξήήςς::    ττοο  44
οο
  σσεε  11

οο
,,  

ττοο  11
οο
  σσεε  22

οο
,,  ττοο  22

οο
  σσεε  33

οο
  &&  ττοο  33

οο
  σσεε  44

οο
..    

  

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟ..ΕΕ..    κκ..  ΓΓ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  εεννηημμέέρρωωσσεε  δδιιαα  ππεερριιφφοορράάςς  τταα  μμέέλληη  γγιιαα  ττοο  44
οο
  ((ππλλέέοονν))  θθέέμμαα  ττηηςς  ηημμεερρήήσσιιααςς  

δδιιάάττααξξηηςς,,  κκααττόόππιινν    ττηηςς  ααππόό  1155--1100--22002200  εειισσήήγγηησσηηςς  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,    

ππρροοττεείίννοοννττααςς  ττηηνν  έέγγκκρριισσήή  ττηηςς,,  όόππωωςς  ππααρραακκάάττωω::  

ΜΜεε  ττηηνν  ααρριιθθμμ..  222288//3311..1100..22001199  ααππόόφφαασσηη  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  εεγγκκρρίίθθηηκκεε  ττοο  ττέέλλοοςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  

ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  μμααςς,,  γγιιαα  ττοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα  ααππόό  11--11--22002200  έέωωςς  3311--1122--22002200..  ΕΕππεειιδδήή  ηη  ππααρρααππάάννωω  ααππόόφφαασσηη  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  έέχχοουυνν  

κκααθθοορριισσττεείί  οοιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  ιισσχχύύεειι  μμέέχχρριι  3311--1122--22002200,,  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  νναα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  οοιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  πποουυ  θθαα  ιισσχχύύοουυνν  ααππόό  11--11--

22002211  έέωωςς  3311--1122--22002211    σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττοο  ααρρθθρρ..  2255  ππααρρ..1122  ττοουυ  ΝΝ..11882288//8899..  

  ΟΟιι  ρρυυθθμμίίσσεειιςς  ττωωνν  ααρρθθρρ..  2211  κκααιι  2222  ττοουυ  ΒΒ..ΔΔ  ττηηςς  2244//99--2200//1100//11995588  όόππωωςς  ττρροοπποοπποοιιήήθθηηκκαανν  ήή  σσυυμμππλληηρρώώθθηηκκαανν    μμεε  

ττοουυςς  ΝΝ..2255//11997755,,  442299//11997766,,  11008800//11998800  ((άάρρθθρραα  44,,55,,1177  κκααιι  2200))  11882288//11998899  ((άάρρθθρροο  2255  ππααρρ..  1122))  μμεε  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  οορρίίζζεεττααιι  όόττιι  τταα  

ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  εεννοοπποοιιοούύννττααιι  σσ’’  έένναα  εεννιιααίίοο  ααννττααπποοδδοοττιικκόό  ττέέλλοοςς  πποουυ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  κκααιι  ττωωνν  ΝΝ..  22113300//9933  ((άάρρθθρραα  1166  ππααρρ..66  κκααιι  2277  ππααρρ..44))  22330077//11999955  ((άάρρθθρροο  77  ππααρρ..  33  κκααιι  44))  22550033//11999977  

((άάρρθθρροο  99  ππααρρ..1144))  22553399//9977  ((άάρρθθρροο  2255  ππααρρ..33))  κκααιι  33334455//22000055  ((άάρρθθρροο  55))  μμααζζίί  μμεε  ττιιςς  ππεερρίί  ααππααλλλλααγγώώνν  ααππόό  τταα  ααννττααπποοδδοοττιικκάά  

ττέέλληη    δδιιααττάάξξεειιςς  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  6600  ττοουυ  ΝΝ..  11441166//8844,,  77  ππααρρ..  2266  ττοουυ  ΝΝ..  22330077//9955  κκααιι  220022  ττοουυ  ΝΝ..33446633//22000066,,  κκααιι  άάρρθθρροο  118855  ττοουυ  

ΝΝ..44555555//22001188,,  ααπποοττεελλοούύνν  ττοο  θθεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  πποουυ  ιισσχχύύεειι  σσήήμμεερραα  γγιιαα  ττοο  ττέέλλοοςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ    

  ΕΕιιδδιικκόόττεερραα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  118855  ττοουυ  ΝΝ..  44555555//22001188  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  ηη  ππααρρ..11  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  ΝΝ..  

2255//11997755  ((ΑΑ’’7744))  κκααιι  ηη  ππααρρ..  44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  ΝΝ..  2255//11997755  ((ΑΑ’’7744))  ««11..  ΤΤοο  εεννιιααίίοο  ααννττααπποοδδοοττιικκόό  ττέέλλοοςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  

κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  κκάάθθεε  αακκίίννηηττοο  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεννττόόςς  ττηηςς  δδιιοοιικκηηττιικκήήςς  ππεερριιφφέέρρεειιααςς  ττωωνν  δδήήμμωωνν  κκααιι  

ππρροοοορρίίζζεεττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  δδααππααννώώνν  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηηνν  ππααρροοχχήή  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  

ττηηςς  ααπποοκκοομμιιδδήήςς  κκααιι  δδιιααχχεείίρριισσηηςς  ττωωνν  ααπποορρρριιμμμμάάττωωνν,,  ττοουυ  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  ττωωνν  οοδδώώνν,,  ττωωνν  ππλλααττεειιώώνν  κκααιι  ττοουυ  

σσυυννόόλλοουυ  ττωωνν  κκοοιιννοοχχρρήήσσττωωνν  χχώώρρωωνν,,  κκααθθώώςς  κκααιι  κκάάθθεε  άάλλλληηςς,,  ππααγγίίωωςς  ππααρρεεχχόόμμεεννηηςς  ααππόό  ττοουυςς  δδήήμμοουυςς,,  υυππηηρρεεσσίίααςς,,  πποουυ  

σσχχεεττίίζζεεττααιι  ήή  εείίννααιι  σσυυννααφφήήςς  μμεε  ααυυττέέςς..  ΑΑππααγγοορρεεύύεεττααιι  ηη  μμεε  οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  ττρρόόπποο  χχρρήήσσηη  ήή  δδέέσσμμεευυσσηη  ττωωνν  ππόόρρωωνν  πποουυ  

ππρροοέέρρχχοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  εείίσσππρρααξξηη  ττοουυ  εεννιιααίίοουυ  ααννττααπποοδδοοττιικκοούύ  ττέέλλοουυςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ,,  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  

οοπποοιιοοννδδήήπποοττεε  άάλλλλωωνν  δδααππααννώώνν  κκααιι  υυπποοχχρρεεώώσσεεωωνν..  ΤΤοο  εεννιιααίίοο  ααννττααπποοδδοοττιικκόό  ττέέλλοοςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  

υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  εεππίί  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς  ττοουυ  εεκκάάσσττοοττεε  αακκιιννήήττοουυ  κκααιι  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττοονν  πποολλλλααππλλαασσιιαασσμμόό  ττωωνν  ττεεττρρααγγωωννιικκώώνν  

μμέέττρρωωνν  ααυυττήήςς  εεππίί  ττοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή  ττοουυ  εεννιιααίίοουυ  ααννττααπποοδδοοττιικκοούύ  ττέέλλοουυςς,,  οο  οοπποοίίοοςς  οορρίίζζεεττααιι,,  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  χχρρήήσσεεωωςς  

ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν,,  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  ηη  οοπποοίίαα  ππααρρέέχχεειι  αακκρριιββήή,,  εεππίίκκααιιρρηη  κκααιι  ππλλήήρρηη  ααιιττιιοολλοογγίίαα  ττοουυ  

κκααθθοορριισσμμοούύ  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  σσττοο  ππρροοσσήήκκοονν  ύύψψοοςς..    

  ΣΣττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  κκααττάά  ττηηνν  οοπποοίίαα  οο  ΔΔήήμμοοςς  θθαα  κκααθθοορρίίσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ααππόό  δδύύοο  ((22))  σσυυννττεελλεεσσττέέςς,,  σσττηηνν  ΔΔΕΕΗΗ  

θθαα  γγννωωσσττοοπποοιιηηθθοούύνν  μμόόννοο  δδύύοο,,  έέννααςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς    ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  γγιιαα  οοιικκιιαακκήή  χχρρήήσσηη  κκααιι  

έέννααςς  γγιιαα  ττοουυςς  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  γγιιαα  γγεεννιικκήή  χχρρήήσσηη  ((κκαατταασσττήήμμαατταα  ,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκλλππ))..  

  ΕΕππίίσσηηςς  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ααρρ..  55  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//11998800,,  σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττωωνν  σσττεεγγαασσμμέέννωωνν  χχώώρρωωνν  

άάλλλληηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοο  εεμμββααδδόόνν  άάννωω  ττωωνν  χχιιλλίίωωνν  ((11000000))  ττ..μμ..  κκααιι  μμέέχχρριι  έέξξιι  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((66000000))  ττ..μμ..  δδύύννααττααιι  νναα  οορρίίζζεεττααιι  

μμεειιωωμμέέννοο  μμεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ΔΔηημμοοττιικκοούύ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ,,  λλααμμββααννοομμέέννωωνν  υυππόόψψηη  ττωωνν  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεεωωνν  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  σσττηη  

δδιιάάττααξξηη  ααυυττήή..  

  ΓΓιιαα  ττοο  ππέέρραανν  ττωωνν  έέξξιι  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((66000000))  ττ..μμ..  εεμμββααδδόόνν  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  δδεενν  δδύύννααττααιι  νναα  οορριισσττεείί  

μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ττωωνν  εεξξήήνντταα  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((6600%%))  ττοουυ  οορριισσθθέέννττοοςς  γγιιαα  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  μμέέχχρριι  χχίίλλιιαα  ((11000000))  ττ..μμ..  ΗΗ  

ααννωωττέέρρωω  δδιιάάττααξξηη  δδύύννααττααιι  νναα  εεφφααρρμμοοσσττεείί  κκααιι  εεππίί  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννωωνν  χχώώρρωωνν  ωωςς  ηη  ππααρρ..  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  33  ττοουυ  ΝΝ..  2277//7755  

μμέέχχρριι  εεμμββααδδοούύ  έέξξιι  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((66000000))  ττ..μμ..  ΓΓιιαα    εεμμββααδδόόνν  ππέέρραανν  ττωωνν  έέξξιι  χχιιλλιιάάδδωωνν  ((66000000))  ττ..μμ..  δδεε  δδύύννααττααιι  νναα  οορριισσττεείί  

σσυυννττεελλεεσσττήήςς  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ττωωνν  ττρριιάάνντταα  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((3300%%))  ττοουυ  οορριισσθθέέννττοοςς  γγιιαα  τταα  χχίίλλιιαα  ((11000000))  ππρρώώτταα    ττ..μμ..  μμηη  

σσττεεγγαασσμμέέννοουυ  χχώώρροουυ..  

  

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5



 

4 

 

  

  

  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα  λληηφφθθεείί  υυππ’’  όόψψηη  κκααιι  ηη  ππααρρ..  22  ττοουυ  ααννωωττέέρρωω  άάρρθθρροουυ  55  μμεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οορρίίζζεεττααιι  όόττιι  οο  

σσυυννττεελλεεσσττήήςς  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς    σσττεεγγαασσμμέέννωωνν  ήή  μμηη  χχώώρρωωνν,,  ααννααγγννωωρριιζζοομμέέννωωνν  κκααττάά  ττιιςς  ιισσχχύύοουυσσεεςς  εεκκάάσσττοοττεε  

δδιιααττάάξξεειιςς  ωωςς  εελλεευυθθέέρρωωνν  ττεελλωωννεειιαακκώώνν  ααγγρροοττμμηημμάάττωωνν,,  δδεε  δδύύννααττααιι  νναα  οορρίίζζεεττααιι  ααππόό  11ηηςς  ΙΙααννοουυααρρίίοουυ  11998811  σσεε  πποοσσοοσσττόό  

μμεεγγααλλύύττεερροο  ττοουυ  ππεεννήήνντταα  ττοοιιςς  εεκκααττόό  ((5500%%))  ττοουυ  οορριισσθθέέννττοοςς  σσυυννττεελλεεσσττήή  γγιιαα  ττοουυςς  ααννττίίσσττοοιιχχοουυςς  χχώώρροουυςς  άάννωω  ττωωνν  έέξξιι  

χχιιλλιιάάδδωωνν  ((66000000))  ττ..μμ  ..    

                      ΤΤοο  ττέέλλοοςς  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  κκααιι  σσεε  αακκίίννηητταα  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  ππεερριιοοχχέέςς  εεκκττόόςς  σσχχεεδδίίοουυ  ππόόλλεεωωςς,,  εεφφ’’όόσσοονν  οο  ΔΔήήμμοοςς  

ππααρρέέχχεειι  υυππηηρρεεσσίίεεςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  σσττιιςς  ππεερριιοοχχέέςς  ααυυττέέςς..  ((ΕΕγγκκ..  ΥΥππ..  ΕΕσσωωττ..  7777115500//  44--99--11996699))  

ΜΜεε  ττιιςς  ππααρρ..  11  &&  22  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ττοουυ  ΝΝ..  442299//7766  ββιιοομμηηχχααννίίεεςς,,  κκιιννηημμααττοοθθέέααττρραα  κκααιι  εενν  γγέέννεειι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  

λλεειιττοουυρργγοούύσσεεςς  εεπποοχχιιαακκάά  υυπποοχχρρεεοούύννττααιι  σσεε  κκααττααββοολλήή  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  ααννααλλόόγγωωςς  ππρροοςς  ττοο  χχρρόόννοο  

λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττοουυςς  κκααιι  ππάάννττωωςς  όόχχιι  λλιιγγόόττεερροο  ττοουυ  ττρριιμμήήννοουυ..  ΧΧρρόόννοοςς  μμεεγγααλλύύττεερροοςς  ττοουυ  δδεεκκααππεεννθθηημμέέρροουυ  λλοογγίίζζεεττααιι  

οολλόόκκλληηρροοςς  μμήήννααςς..  ΣΣχχεεττιικκάά  μμεε  ττοο  χχρρόόννοο  ττηηςς  εεπποοχχιιαακκήήςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ααπποοφφαασσίίζζεειι  ττοο  δδηημμοοττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο,,  έέππεειιτταα  ααππόό  

ππρροοηηγγοούύμμεεννηη  υυπποοββοολλήή  υυππόό  ττοουυ    υυππόόχχρρεεοουυ  ππρροοςς  ττοο  δδήήμμοο  σσχχεεττιικκήήςς  υυππεεύύθθυυννηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  ((  ΕΕγγκκ  ΥΥππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν  υυππ’’  

ααρριιθθμμ  7788//22000077))..    

  

  ΣΣττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44555555//22001188  άάρρθθρροο  222222  ααννααφφέέρρεεττααιι  ««  ΑΑκκίίννηητταα,,  σστταα  οοπποοίίαα  δδιιαακκόόππττεεττααιι  ηη  

ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηη,,  ααππααλλλλάάσσσσοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  εεννιιααίίοουυ  ααννττααπποοδδοοττιικκοούύ  ττέέλλοουυςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ,,  ααππόό  

ττηηνν  ηημμεερροομμηηννίίαα  υυπποοββοολλήήςς  δδήήλλωωσσηηςς  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ττοουυςς  ήή  ττοουυ  ννόόμμιιμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ααυυττοούύ  ππρροοςς  ττοονν  οοιικκεείίοο  δδήήμμοο  όόττιι  

δδεενν  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύννττααιι  κκααιι  όόττιι  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  χχρρηησσιιμμοοπποοιιηηθθοούύνν..  ΜΜέέχχρριι  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  ααννωωττέέρρωω  δδήήλλωωσσηηςς,,  τταα  

ττέέλληη  οοφφεείίλλοοννττααιι  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  αακκιιννήήττοουυ  κκααιι  κκααττααββάάλλλλοοννττααιι  κκααττάά  τταα  οορριιζζόόμμεενναα  σσττοο  άάρρθθρροο  2211  ττοουυ  ααππόό  

2244..99//2200..1100..11995588  ΒΒ..ΔΔ..  ((ΑΑ’’117711))..  ΕΕάάνν,,  ππααρράά  ττηηνν  υυπποοββοολλήή  ττηηςς  δδήήλλωωσσηηςς  δδιιααππιισσττωωθθεείί  ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηη  ήή  χχρρήήσσηη  ττοουυ  

αακκιιννήήττοουυ,,  εεππιιββάάλλλλεεττααιι  σσεε  ββάάρροοςς  ττοουυ  υυππόόχχρρεεοουυ  ττοο  ττέέλλοοςς  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  ααππόό  ττοο  χχρρόόννοο  ααππααλλλλααγγήήςς  κκααιι  ιισσόόπποοσσοο  

ππρρόόσσττιιμμοο..  ΟΟφφεειιλλέέςς  ααππόό  ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ,,  πποουυ  ααννττιισσττοοιιχχοούύνν  σσεε  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηημμαα    μμέέχχρριι  ττηηνν  

1199..77..22001188,,  κκααττάά  ττοο  οοπποοίίοο  εείίχχεε  δδιιαακκοοππεείί  ηη  ηηλλεεκκττρροοδδόόττηησσηη  εεννόόςς  αακκιιννήήττοουυ,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ββεεββααίίωωσσηη  ττοουυ  ααρρμμόόδδιιοουυ  

δδιιααχχεειιρριισσττήή  δδιικκττύύοουυ  κκααιι  ααυυττόό  δδεενν  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύτταανν,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  ήή  ττοουυ  

ννόόμμιιμμοουυ  εεκκππρροοσσώώπποουυ  ττοουυ,,  δδιιααγγρράάφφοοννττααιι  ήή  ππααρρααλλεείίππεεττααιι  ηη  ββεεββααίίωωσσήή  ττοουυςς..  ΕΕφφόόσσοονν  ηη  ααννωωττέέρρωω  υυππεεύύθθυυννηη  δδήήλλωωσσηη  

δδεενν  έέχχεειι  υυπποοββλληηθθεείί  μμέέχχρριι  ττηηνν  1199..77..22001188,,  υυπποοββάάλλλλεεττααιι  μμέέσσαα  σσεε  έέξξιι  ((66))  μμήήννεεςς    ααππόό  ααυυττήήνν..  ΠΠοοσσάά  πποουυ  έέχχοουυνν  κκααττααββλληηθθεείί  

δδεενν  ααννααζζηηττοούύννττααιι..  

  

  ΤΤαα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  μμπποορροούύνν  νναα  δδιιααττίίθθεεννττααιι  κκααττ’’  ααρρχχήή  μμόόννοο  γγιιαα  ττηηνν  

χχρρηημμααττοοδδόόττηησσηη  ττηηςς  ααννττίίσσττοοιιχχηηςς  υυππηηρρεεσσίίααςς  κκααιι  όόχχιι  γγιιαα  άάλλλλεεςς  δδααππάάννεεςς  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  ((ΕΕγγκκ..  ΥΥππ..  ΕΕσσωωττ..  3311772277//7788))  εεννώώ  

ααννττίίσσττρροοφφαα  όόλλεεςς  οοιι  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  ((ααπποοδδοοχχέέςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  σσυυννττήήρρηησσηη,,  εεξξοοππλλιισσμμόόςς,,  

εεππιισσκκεευυέέςς,,  κκόόσσττοοςς  ββεελλττίίωωσσηηςς  ττηηςς  ΥΥππηηρρεεσσίίααςς  κκλλππ  ))  ππρρέέππεειι  νναα  κκααλλύύππττοοννττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  ααππόό  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο  ττέέλλοοςς..  ΗΗ  

ππααρράάλλεειιψψηη  ττοουυ  ΣΣυυμμββοουυλλίίοουυ  νναα  κκααθθοορρίίσσεειι  ττοο  ττέέλλοοςς  σσττοο  κκααττάάλλλληηλλοο  ύύψψοοςς,,  σσυυννιισσττάά  ββααρριιάά  ππααρράάββαασσηη  κκααθθήήκκοοννττοοςς  ((άάρρθθρροο  1177  

ΝΝ..11008800//8800))    κκααιι  εεππιισσύύρρεειι  κκααττάά  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ  ττηηνν  εεφφααρρμμοογγήή  ττωωνν  δδιιααττάάξξεεωωνν  ττωωνν  άάρρθθρρωωνν  114422  κκααιι  114477  ττοουυ  ΚΚΔΔΚΚ..  ((  άάρρθθρραα  

223333  κκααιι  223377  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ττοουυ  ΝΝ..33885522//  22001100))..  

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  ΝΝ..  44555588//22001188  ,,  ττοο  ππρρώώττοο  εεδδάάφφιιοο  ττηηςς  ππααρρ..  33  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  220022  ττοουυ  νν..  33446633//22000066  ((ΑΑ΄́  111144))  

ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  ««33..  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  

ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  μμεείίωωσσηη  δδηημμοοττιικκώώνν  φφόόρρωωνν  ήή  ττεελλώώνν  ήή  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ααυυττοούύςς  γγιιαα  ττοουυςς  

ααππόόρροουυςς,,  τταα  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς,,  ττοουυςς  πποολλύύττεεκκννοουυςς,,  ττοουυςς  ττρρίίττεεκκννοουυςς,,  ττιιςς  μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  κκααιι  ττοουυςς  

μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  ααννέέρργγοουυςς,,  όόππωωςς  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ααππόό  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  κκααθθώώςς  

κκααιι  ττοουυςς  δδιικκααιιοούύχχοουυςς  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  223355  ττοουυ  νν..  44338899//22001166  ((ΑΑ΄́  9944))..»»..    

  

ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  &&  φφωωττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002200  ήήτταανν  οοιι  εεξξήήςς::  

  

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

  

ΧΧώώρροοιι  οοιικκιιαακκήήςς  χχρρήήσσηηςς  

  

  ΚΚααττοοιικκίίεεςς,,  κκοοιιννόόχχρρηησσττοοιι  χχώώρροοιι  πποολλυυκκααττοοιικκιιώώνν,,  ααπποοθθήήκκεεςς  οοιικκιιώώνν  ,,  ββοοηηθθηηττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  κκλλεειισσττέέςς  θθέέσσεειιςς  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  χχώώρροοιι  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  ΤΤρριιττοοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς    κκ..λλ..ππ..  σσεε  11,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς..    

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5
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22..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  κκλλππ..  

  

ΑΑκκίίννηητταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς,,  μμηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύςς  κκααιι  φφιιλλααννθθρρωωππιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  ((ββοοηηθθηηττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  

κκλλεειισσττέέςς  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ..))  σσεε  11,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς..  

  

33..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  

  

ΧΧώώρροοιι  γγεεννιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  

  

              ΚΚαατταασσττήήμμαατταα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  ΙΙααττρριικκώώνν  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν)),,  

ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοοιι  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  εεκκττόόςς  ττηηςς  οοιικκιιαακκήήςς  σσεε  44,,4499  €€  ττοο  ττ..μμ  

εεττηησσίίωωςς    μμέέχχρριι  66..000000  ττμμ  ..  

  

44..    ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  

  

              ΚΚαατταασσττήήμμαατταα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  ΙΙααττρριικκώώνν  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν)),,  

ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοοιι  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  εεκκττόόςς  ττηηςς  οοιικκιιαακκήήςς  σσεε  22,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  

εεττηησσίίωωςς    γγιιαα  ττοο  ππέέρραανν  ττωωνν  66..000000  ττμμ  ,,  εεμμββααδδόόνν..  

  

55..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ,,  ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ,,  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ..  
  

ΓΓιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυςς  ((σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  κκααιι  κκοοιιννόόχχρρηησσττοοιι  χχώώρροοιι,,  ααπποοθθήήκκεεςς,,  χχώώρροοιι  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι))  κκααιι  έέωωςς  66..000000  ττμμ  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  ήή  σσυυννεεχχόόμμεεννοο  αακκίίννηηττοο,,    66,,7755  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς..  

  

66..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ,,  ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ,,  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ..  

  

ΓΓιιαα  τταα  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  66..000000  ττ..μμ..  ττοο  6600%%  ττοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή,,  δδηηλλααδδήή      44,,0055  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς..  

  

77..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜηη  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  
ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  2255//7755  ((ββιιοομμηηχχααννίίεεςς,,  ββιιοοττεεχχννίίεεςς,,  

κκιιννηημμααττοοθθέέααττρραα,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππώώλληησσηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  υυλλιικκώώνν,,  σσττααθθμμώώνν  κκααιι  σσυυννεερργγεείίωωνν  εεππιισσκκεευυήήςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,,  

ππρρααττήήρριιαα  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  αασσκκοούύμμεεννεεςς  σσεε  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοο  χχώώρροο))  σσεε  11,,7755    €€  ττοο  ττμμ  εεττηησσίίωωςς  

μμέέχχρριι  εεμμββααδδοούύ  66..000000  ττμμ  ..  

  

88..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜηη  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  
  

ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  2255//7755  ((ββιιοομμηηχχααννίίεεςς,,  ββιιοοττεεχχννίίεεςς,,  

κκιιννηημμααττοοθθέέααττρραα,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππώώλληησσηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  υυλλιικκώώνν,,  σσττααθθμμώώνν  κκααιι  σσυυννεερργγεείίωωνν  εεππιισσκκεευυήήςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,,  

ππρρααττήήρριιαα  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  αασσκκοούύμμεεννεεςς  σσεε  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοο  χχώώρροο))  σσεε  00,,5522    €€  ττοο  ττμμ  εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  

ττοο  ππέέρραανν  ττωωνν  66..000000  ττμμ  ..  εεμμββααδδόόνν..  

  

99..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

ΓΓιιαα  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  αακκάάλλυυππττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερρ..  ββ..  ((ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  

ΠΠοολλυυκκαατταασσττήήμμαατταα,,  ΕΕμμπποορριικκάά  ΚΚέέννττρραα,,  ΙΙααττρριικκάά  κκααιι  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκάά  ΚΚέέννττρραα)),,  33,,0000  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς,,  μμέέχχρριι  εεμμββααδδοούύ  

66..000000  ττ..μμ..  

  

1100..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

  

ΓΓιιαα  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  αακκάάλλυυππττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερρ..  ββ..  ((ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  

ΠΠοολλυυκκαατταασσττήήμμαατταα,,  ΕΕμμπποορριικκάά  ΚΚέέννττρραα,,  ΙΙααττρριικκάά  κκααιι  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκάά  ΚΚέέννττρραα)),,  γγιιαα  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  66..000000  ττ..μμ..  ττοο  3300%%  ττοουυ  

ααννωωττέέρρωω  σσυυννττεελλεεσσττήή  δδηηλλααδδήή  00,,9900  €€  ααννάά  ττμμ..  ΕΕττηησσίίωωςς..  
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1111..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

ΓΓιιαα  εερργγοοττάάξξιιαα  οοιικκοοδδοομμώώνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  00,,8855  €€  ααννάά  ττ..μμ..  ββάάσσεειι  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  εεμμββααδδοούύ  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  ((εεννττόόςς  ττοουυ  

οοπποοίίοουυ  ααννεεγγεείίρρεεττααιι  ηη  οοιικκοοδδοομμήή))  ήή  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσττηηνν  κκάάθθεε  οορριιζζόόννττιιαα//κκάάθθεεττηη  ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ((  

όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκήή  ππρράάξξηη  )),,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ττοο  

αακκίίννηηττοο  ((σσχχεεττ..ττοο  υυππ..ααρρ..  3322444433//22000099  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..))..    

  

1122..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ττεελλωωννεειιαακκάά  εελλεεύύθθεερροουυςς  χχώώρροουυςς  
  

ΓΓιιαα  ττοουυςς  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  ήή  μμηη  χχώώρροουυςς  ((εελλεεύύθθεερραα  ττεελλωωννεειιαακκάά  σσυυγγκκρροοττήήμμαατταα))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//8800  οο  

σσυυννττεελλεεσσττήήςς  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σσεε  11,,3355  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς    ..  

  

1133..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ττεελλωωννεειιαακκάά  εελλεεύύθθεερροουυςς  χχώώρροουυςς  
  

ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σσεε  00,,2266  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς  ..  

  

ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσεε  ττέέττοοιιοο  ύύψψοοςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  εείίσσππρρααξξηη  εεσσόόδδωωνν  

κκααττάά  ββάάσσηη  ααννάάλλοογγαα  ππρροοςς  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  έέξξοοδδαα..  ΔΔεενν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  ωωσσττόόσσοο,,  γγιιαα  ττηηνν  ννοομμιιμμόόττηητταα  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς,,  νναα  

ιισσοοσσκκεελλίίζζοοννττααιι  ααππόόλλυυτταα  τταα  έέσσοοδδαα  μμεε  τταα  έέξξοοδδαα,,  ααλλλλάά  ααρρκκεείί  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  μμιιαα  κκααττάά  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααννααλλοογγιικκήή  σσχχέέσσηη  

ηη  οοπποοίίαα    ααννααγγκκαασσττιικκάά  υυππόόκκεειιττααιι  κκααιι  σσεε  δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  εεππααλλήήθθεευυσσηη  ήή  μμηη  ττωωνν  ππρροοββλλέέψψεεωωνν..  ((ΣΣττΕΕ  998811//  9922,,  22662233//  

8855))..    

  

1144..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΠΠΑΑΘΘΩΩΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

  

  ΠΠοολλύύττεεκκννοοιι  ––  ΤΤρρίίττεεκκννοοιι  ––  ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς::  

  

  αα..  ΓΓιιαα  ττιιςς    πποολλύύττεεκκννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη    ννοομμοοθθεεσσίίαα  δδηηλλ..  γγιιαα  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  

μμεε  ττέέσσσσεερραα  ((44))  κκααιι  άάννωω  ααννήήλλιικκαα  ττέέκκνναα  ήή  ππρροοσσττααττεευυόόμμεενναα  μμέέλληη  ((φφοοιιττηηττέέςς,,  σσττρρααττεευυμμέέννοοιι))  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  

κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  ..  

  ββ..  ΓΓιιαα  ττιιςς    οοιικκοογγέέννεειιεεςς    όόπποουυ  οο  γγοοννέέααςς  χχωωρρίίςς  σσύύζζυυγγοο  έέχχεειι  ττηη  γγοοννιικκήή  μμέέρριιμμνναα  κκααιι  εεππιιμμέέλλεειιαα  ττρριιώώνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  

ήή  ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννωωνν  μμεελλώώνν  ((φφοοιιττηηττέέςς,,  σσττρρααττεευυμμέέννοοιι))  ((ΝΝ..33445544//22000066  εεξξοομμοοίίωωσσηη  μμεε  ττιιςς  πποολλύύττεεκκννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς)),,      μμεείίωωσσηη  

ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%..    

                  γγ..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ττρρίίττεεκκννεεςς  κκααιι  μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,    όόππωωςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη    ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  μμεείίωωσσηη  

ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  ..  

  

ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..  

  

  ΓΓιιαα  τταα  άάττοομμαα    μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς  ((ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..))  6677%%  κκααιι  άάννωω  ήή  μμέέλληη  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  ττοουυςς    εεφφόόσσοονν  σσυυγγκκααττοοιικκοούύνν,,  ππλλήήρρηη  

ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  εεττήήσσιιοο  εειισσόόδδηημμαα  έέωωςς  3355..000000,,0000  €€    ήή  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  

ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  γγιιαα  εειισσόόδδηημμαα  μμεεγγααλλύύττεερροο  ττωωνν    3355..000000,,0000  €€    εεττηησσίίωωςς..  

  

ΆΆπποορροοιι  ––  ΜΜαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοοιι  

  

  ΓΓιιαα  άάπποορροουυςς  κκααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοουυςς  μμεε  εεττήήσσιιοο  εειισσόόδδηημμαα  έέωωςς  88..000000,,0000  €€,,  ππρροοσσααυυξξααννόόμμεεννοο  κκααττάά  22..000000,,0000  €€,,  

γγιιαα  κκάάθθεε  ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννοο  ττέέκκννοο,,  ππλλήήρρηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  τταα  ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ..  

  

ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς    ππλλήήρρηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  τταα  ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  

ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ..  

  

  ΓΓιιαα  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ήή  κκααιι  ττηηνν  ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορριιώώνν  ααππόό  τταα  ττέέλληη  φφωωττιισσμμοούύ  κκααιι  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ααππααιιττεείίττααιι  

ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΤΤμμήήμμαα..  

  

ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1133  ττοουυ  ΝΝ..  44336688//2211..22..22001166  ((ΑΑππααλλλλααγγήή  ααππόό  δδηημμοοττιικκάά  ττέέλληη  κκααιι  φφόόρροουυςς))  

ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς  ::  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοουυ  
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ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  μμεείίωωσσηη  δδηημμοοττιικκώώνν  φφόόρρωωνν  ήή  ττεελλώώνν  ήή  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ααυυττοούύςς  γγιιαα  ττοουυςς  

ααππόόρροουυςς,,  τταα  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς,,  ττοουυςς  πποολλύύττεεκκννοουυςς,,  ττοουυςς  ττρρίίττεεκκννοουυςς,,  ττιιςς  μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  κκααιι  ττοουυςς  

μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοουυςς,,  όόππωωςς  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ααππόό  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  ΜΜεε  ττηηνν  

ίίδδιιαα  ααππόόφφαασσηη  μμπποορρεείί  νναα  ττίίθθεεννττααιι  κκααιι  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  μμεείίωωσσηηςς  ήή  ααππααλλλλααγγήήςς..  ΗΗ  

εεππίίππττωωσσηη  σστταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααιι  

λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  κκααττάά  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  έέττοουυςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  εευυππααθθήή  κκοοιιννωωννιικκήή  οομμάάδδαα  ττωωνν  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  

οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  σσττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττοουυςς  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίαα,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  λλήήψψηηςς  εειισσοοδδηημμααττιικκώώνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  

λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  ττοο  ππρρόόσσθθεεττοο  κκόόσσττοοςς  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ααννααππηηρρίίααςς..  ΣΣτταα  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  

κκρριιττήήρριιαα  πποουυ  ααφφοορράά  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω  κκοοιιννωωννιικκήή  οομμάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμόόννοο  ττοο  φφοορροολλοογγηηττέέοο  εειισσόόδδηημμαα,,  

ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ππρροοσσμμεεττρροούύννττααιι  τταα  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  εεππιιδδόόμμαατταα  ααννααππηηρρίίααςς  ((ππρροοννοοιιαακκάά  εεππιιδδόόμμαατταα,,  εεξξωωιιδδρρυυμμααττιικκόό  

εεππίίδδοομμαα,,  εεππίίδδοομμαα  κκίίννηησσηηςς,,  δδιιααττρροοφφιικκόό  εεππίίδδοομμαα  ννεεφφρροοππααθθώώνν  κκααιι  μμεεττααμμοοσσχχεευυμμέέννωωνν  σσυυμμππααγγώώνν  οορργγάάννωωνν  κκλλππ..))  τταα  

οοπποοίίαα  εείίννααιι  ααφφοορροολλόόγγηητταα..      

  

ΓΓιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  άάλλλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  ωωςς  εειισσόόδδηημμαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη,,  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  δδηηλλωωθθέένν  εειισσόόδδηημμαα  ((φφοορροολλοογγηηττέέοο,,    

ααυυττοοττεελλώώςς  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοο  πποοσσόό,,  ττεεκκμμααρρττόό  κκλλππ))..  

  

ΗΗ  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  μμααζζίί  μμεε  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααιιττήήσσεειιςς  θθαα  γγίίννεεττααιι  ττοουυςς  μμήήννεεςς  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  --  

ΟΟκκττώώββρριιοο..  

  

ΟΟιι  μμεειιώώσσεειιςς  ––  ααππααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορρίίεεςς  θθαα  ααφφοορροούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ττηηνν  κκύύρριιαα  κκααττοοιικκίίαα,,  μμεε  ττηηνν  

ππρροοσσκκόόμμιισσηη  ττοουυ  ΕΕ11  ((ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ))..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  φφιιλλοοξξεεννίίααςς    ωωςς  εειισσόόδδηημμαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη,,  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  δδηηλλωωθθέένν  εειισσόόδδηημμαα  ((φφοορροολλοογγηηττέέοο,,    

ααυυττοοττεελλώώςς  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοο  πποοσσόό,,  ττεεκκμμααρρττόό  κκλλππ..,,  ααθθρροοιισσττιικκάά  δδηηλλααδδήή  κκααιι  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  κκααιι  ττοουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοουυ))      

  

ΓΓιιαα  ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,    ΠΠοολλύύττεεκκννοοιι  ––  ΤΤρρίίττεεκκννοοιι  ––  ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,  ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..,,  ΆΆπποορροοιι  ––  ΜΜαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοοιι  

κκααιι  ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  εείίννααιι  δδηημμοοττιικκάά  εεννήήμμεερροοιι  κκααιι  νναα  μμηηνν  

υυφφίίσσττααννττααιι  οοφφεειιλλέέςς  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααιιττοούύννττααιι  μμεείίωωσσηη  ήή  ααππααλλλλααγγήή..      

  

ΗΗ  ππααρρ..  44  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  11  ττοουυ  νν..  2255//11997755  ααννττιικκααθθίίσσττααττααιι  ωωςς  εεξξήήςς::  ««44..  ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  εεννιιααίίοουυ  ααννττααπποοδδοοττιικκοούύ  

ττέέλλοουυςς,,  πποουυ  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ππααρρααγγρράάφφοουυ  11  δδιιαακκρρίίννοοννττααιι  σσεε  γγεεννιικκοούύςς  κκααιι  εειιδδιικκοούύςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς..  ΟΟιι  

γγεεννιικκοοίί  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  εείίννααιι  ααννεεξξάάρρττηηττοοιι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς,,  ττρρεειιςς  ((33))  κκααττ’’  εελλάάχχιισσττοονν  κκααιι  δδιιααφφοορροοπποοιιοούύννττααιι  ααννάάλλοογγαα  μμεε  ττηη  

χχρρήήσσηη  κκάάθθεε  αακκιιννήήττοουυ  ωωςς  εεξξήήςς::  ΠΠρρώώττοοςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς::  αακκίίννηητταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  γγιιαα  κκααττοοιικκίίαα..  

ΔΔεεύύττεερροοςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς::  αακκίίννηητταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς,,  μμηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύςς  κκααιι  φφιιλλααννθθρρωωππιικκοούύςς  

σσκκοοπποούύςς  ..  ΤΤρρίίττοοςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς::  αακκίίννηητταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  άάσσκκηησσηη  ππάάσσηηςς  φφύύσσηηςς  οοιικκοοννοομμιικκήήςς  

δδρραασσττηηρριιόόττηηττααςς..  ΠΠέέρραα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  γγεεννιικκώώνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν,,  ττοο  δδηημμοοττιικκόό  σσυυμμββοούύλλιιοο  δδύύννααττααιι  νναα  οορρίίσσεειι  εειιδδιικκοούύςς  

σσυυννττεελλεεσσττέέςς,,  ωωςς  δδιιααββααθθμμίίσσεειιςς  ττωωνν  γγεεννιικκώώνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν,,  γγιιαα  σσυυγγκκεεκκρριιμμέέννεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς  αακκιιννήήττωωνν,,  υυππόό  ττηηνν  

ππρροοϋϋππόόθθεεσσηη,,  όόττιι  ααυυττόό  ααιιττιιοολλοογγεείίττααιι  εειιδδιικκώώςς  λλόόγγωω  ττηηςς  εεππιιφφάάννεειιααςς,,  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  ττοουυςς  ήή  ττηηςς  γγεεωωγγρρααφφιικκήήςς  ζζώώννηηςς  σσττηηνν  

οοπποοίίαα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  ήή  άάλλλλωωνν  ιιδδιιααίίττεερρωωνν  ααννττιικκεειιμμεεννιικκώώνν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκώώνν  ττοουυςς..  ΣΣεε  κκάάθθεε  ππεερρίίππττωωσσηη,,  κκααττάά  ττοονν  

κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  γγεεννιικκώώνν  κκααιι  εειιδδιικκώώνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν  λλααμμββάάννοοννττααιι  υυππόόψψηη  οοιι  ιιδδιιόόττηηττεεςς  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν,,  όόππωωςς  εεμμββααδδόό,,  

σσττεεγγαασσμμέέννοο  ήή  μμηη,,  χχρρόόννοοςς  χχρρήήσσηηςς,,  οο  ββααθθμμόόςς  κκααττάά  ττοονν  οοπποοίίοο  τταα  αακκίίννηητταα  εεππιιββααρρύύννοουυνν  ττιιςς  ππααρρεεχχόόμμεεννεεςς  ααππόό  ττοονν  οοιικκεείίοο  

δδήήμμοο  ααννττααπποοδδοοττιικκέέςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  εευυρρύύττεερρηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ααυυττοούύ..  ΟΟ  εεκκάάσσττοοττεε  ααννώώττααττοοςς  σσεε  ύύψψοοςς  γγεεννιικκόόςς  ήή  

εειιδδιικκόόςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  δδεενν  μμπποορρεείί  νναα  οορριισσττεείί  ππέέρραανν  ττοουυ  δδεεκκααππλλαασσίίοουυ  ττοουυ  γγεεννιικκοούύ  σσυυννττεελλεεσσττήή  ττηηςς  κκααττοοιικκίίααςς..»»..  

  

ΕΕιισσηηγγοούύμμαασσττεε  κκααιι  κκααθθοορρίίζζοουυμμεε  ττοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ΔΔηημμοοττιικκώώνν  ττεελλώώνν  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ΦΦωωττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002211  

ωωςς  κκααττωωττέέρρωω::  

  

11..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΟΟΙΙΚΚΙΙΑΑΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

  

ΧΧώώρροοιι  οοιικκιιαακκήήςς  χχρρήήσσηηςς  

  

  ΚΚααττοοιικκίίεεςς,,  κκοοιιννόόχχρρηησσττοοιι  χχώώρροοιι  πποολλυυκκααττοοιικκιιώώνν,,  ααπποοθθήήκκεεςς  οοιικκιιώώνν  ,,  ββοοηηθθηηττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  κκλλεειισσττέέςς  θθέέσσεειιςς  

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5
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σσττάάθθμμεευυσσηηςς,,  χχώώρροοιι  ΔΔηημμοοσσίίωωνν  ΙΙδδρρυυμμάάττωωνν  ΤΤρριιττοοββάάθθμμιιααςς  ΕΕκκππααίίδδεευυσσηηςς    κκ..λλ..ππ..  σσεε  11,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς..    

  

                      

22..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΦΦΙΙΛΛΑΑΝΝΘΘΡΡΩΩΠΠΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  κκλλππ..  

  

ΑΑκκίίννηητταα  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  κκοοιιννωωφφεελλεείίςς,,  μμηη  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκοούύςς  κκααιι  φφιιλλααννθθρρωωππιικκοούύςς  σσκκοοπποούύςς  ((ββοοηηθθηηττιικκοοίί  χχώώρροοιι,,  

κκλλεειισσττέέςς  θθέέσσεειιςς  σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ..))  σσεε  11,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς..  

  

33..  ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  

  

ΧΧώώρροοιι  γγεεννιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς  

  

              ΚΚαατταασσττήήμμαατταα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  ΙΙααττρριικκώώνν  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν)),,  

ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοοιι  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  εεκκττόόςς  ττηηςς  οοιικκιιαακκήήςς  σσεε  44,,4499  €€  ττοο  ττ..μμ  

εεττηησσίίωωςς    μμέέχχρριι  66..000000  ττμμ  ..  

  

44..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΧΧΩΩΡΡΩΩΝΝ  

  

              ΚΚαατταασσττήήμμαατταα  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  κκάάθθεε  μμοορρφφήήςς  ((ππλληηνν  ττρρααππεεζζώώνν,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  ΙΙααττρριικκώώνν  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκώώνν  ΚΚέέννττρρωωνν)),,  

ιιδδιιωωττιικκέέςς  κκλλιιννιικκέέςς  κκααιι  γγεεννιικκάά  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοοιι  γγιιαα  κκάάθθεε  χχρρήήσσηη  εεκκττόόςς  ττηηςς  οοιικκιιαακκήήςς  σσεε  22,,6699  €€  ττοο  ττ..μμ  

εεττηησσίίωωςς    γγιιαα  ττοο  ππέέρραανν  ττωωνν  66..000000  ττμμ  ,,  εεμμββααδδόόνν..  

  

55..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ,,  ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ,,  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ..  
  

  

ΓΓιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυςς  ((σσυυμμππεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  κκααιι  κκοοιιννόόχχρρηησσττοοιι  χχώώρροοιι,,  ααπποοθθήήκκεεςς,,  χχώώρροοιι  

σσττάάθθμμεευυσσηηςς  κκλλππ  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι))  κκααιι  έέωωςς  66..000000  ττμμ  γγιιαα  ττοο  ίίδδιιοο  ήή  σσυυννεεχχόόμμεεννοο  αακκίίννηηττοο,,    66,,7755  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς..  

  

66..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΕΕΣΣ,,  ΣΣΟΟΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΜΜΑΑΡΡΚΚΕΕΤΤ,,  ΠΠΟΟΛΛΥΥΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΗΗΜΜΑΑΤΤΑΑ,,  

ΕΕΜΜΠΠΟΟΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ,,  ΙΙΑΑΤΤΡΡΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΔΔΙΙΑΑΓΓΝΝΩΩΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΑΑ..  

  

ΓΓιιαα  τταα  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  66..000000  ττ..μμ..  ττοο  6600%%  ττοουυ  σσυυννττεελλεεσσττήή,,  δδηηλλααδδήή      44,,0055  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς..  

  

77..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜηη  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  

  ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  2255//7755  ((ββιιοομμηηχχααννίίεεςς,,  ββιιοοττεεχχννίίεεςς,,  

κκιιννηημμααττοοθθέέααττρραα,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππώώλληησσηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  υυλλιικκώώνν,,  σσττααθθμμώώνν  κκααιι  σσυυννεερργγεείίωωνν  εεππιισσκκεευυήήςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,,  

ππρρααττήήρριιαα  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  αασσκκοούύμμεεννεεςς  σσεε  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοο  χχώώρροο))  σσεε  11,,7755    €€  ττοο  ττμμ  εεττηησσίίωωςς  

μμέέχχρριι  εεμμββααδδοούύ  66..000000  ττμμ  ..  

  

88..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΜΜηη  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  

  

  ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  πποουυ  ααννααφφέέρροοννττααιι  ττοο  άάρρθθρροο  33  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  2255//7755  ((ββιιοομμηηχχααννίίεεςς,,  ββιιοοττεεχχννίίεεςς,,  

κκιιννηημμααττοοθθέέααττρραα,,  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ππώώλληησσηηςς  οοιικκοοδδοομμιικκώώνν  υυλλιικκώώνν,,  σσττααθθμμώώνν  κκααιι  σσυυννεερργγεείίωωνν  εεππιισσκκεευυήήςς  ααυυττοοκκιιννήήττωωνν,,  

ππρρααττήήρριιαα  υυγγρρώώνν  κκααυυσσίίμμωωνν  κκααιι  γγεεννιικκάά  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  αασσκκοούύμμεεννεεςς  σσεε  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοο  χχώώρροο))  σσεε  00,,5522    €€  ττοο  ττμμ  εεττηησσίίωωςς  

γγιιαα  ττοο  ππέέρραανν  ττωωνν  66..000000  ττμμ  ..  εεμμββααδδόόνν..  

  

99..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

  ΓΓιιαα  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  αακκάάλλυυππττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερρ..  ββ..  ((ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  

ΠΠοολλυυκκαατταασσττήήμμαατταα,,  ΕΕμμπποορριικκάά  ΚΚέέννττρραα,,  ΙΙααττρριικκάά  κκααιι  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκάά  ΚΚέέννττρραα)),,  33,,0000  €€  ααννάά  ττ..μμ..  εεττηησσίίωωςς,,  μμέέχχρριι  εεμμββααδδοούύ  

66..000000  ττ..μμ..  

  

1100..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  
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  ΓΓιιαα  ττοουυςς  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύμμεεννοουυςς  αακκάάλλυυππττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  ττηηςς  ππεερρ..  ββ..  ((ΤΤρράάππεεζζεεςς,,  ΣΣοούύππεερρ  ΜΜάάρρκκεεττ,,  

ΠΠοολλυυκκαατταασσττήήμμαατταα,,  ΕΕμμπποορριικκάά  ΚΚέέννττρραα,,  ΙΙααττρριικκάά  κκααιι  ΔΔιιααγγννωωσσττιικκάά  ΚΚέέννττρραα)),,  γγιιαα  εεππιιππλλέέοονν  ττωωνν  66..000000  ττ..μμ..  ττοο  3300%%  ττοουυ  

ααννωωττέέρρωω  σσυυννττεελλεεσσττήή  δδηηλλααδδήή  00,,9900  €€  ααννάά  ττμμ..  ΕΕττηησσίίωωςς..  

  

1111..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  

  ΓΓιιαα  εερργγοοττάάξξιιαα  οοιικκοοδδοομμώώνν  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  00,,8855  €€  ααννάά  ττ..μμ..  ββάάσσεειι  ττοουυ  σσυυννοολλιικκοούύ  εεμμββααδδοούύ  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  ((εεννττόόςς  ττοουυ  

οοπποοίίοουυ  ααννεεγγεείίρρεεττααιι  ηη  οοιικκοοδδοομμήή))  ήή  ττοουυ  ττμμήήμμααττοοςς  ττοουυ  οοιικκοοππέέδδοουυ  πποουυ  ααννααλλοογγεείί  σσττηηνν  κκάάθθεε  οορριιζζόόννττιιαα//κκάάθθεεττηη  

ιιδδιιοοκκττηησσίίαα  ((  όόππωωςς  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  σσχχεεττιικκήή  σσυυμμββοολλααιιοογγρρααφφιικκήή  ππρράάξξηη  )),,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ττηηςς  χχρρήήσσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  

ππρροοσσδδιιοορρίίζζεεττααιι  ττοο  αακκίίννηηττοο  ((σσχχεεττ..ττοο  υυππ..ααρρ..  3322444433//22000099  έέγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΥΥΠΠ..ΕΕΣΣ..))..    

  

1122..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ττεελλωωννεειιαακκάά  εελλεεύύθθεερροουυςς  χχώώρροουυςς  
  

  ΓΓιιαα  ττοουυςς  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  ήή  μμηη  χχώώρροουυςς  ((εελλεεύύθθεερραα  ττεελλωωννεειιαακκάά  σσυυγγκκρροοττήήμμαατταα))  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  55  ππααρρ..  22  ττοουυ  ΝΝ..  11008800//8800  οο  

σσυυννττεελλεεσσττήήςς  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σσεε  11,,3355  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς    ..  

  

1133..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΓΓιιαα  ττοουυςς  ττεελλωωννεειιαακκάά  εελλεεύύθθεερροουυςς  χχώώρροουυςς  
  

  ΓΓιιαα  ττοουυςς  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοουυςς  χχώώρροουυςς  οο  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  έέχχεειι  δδιιααμμοορρφφωωθθεείί  σσεε  00,,2266  €€  ττοο  ττ..μμ  εεττηησσίίωωςς  ..  

  

ΟΟιι  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττοουυ  ττέέλλοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  σσεε  ττέέττοοιιοο  ύύψψοοςς,,  ώώσσττεε  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεεττααιι  ηη  εείίσσππρρααξξηη  εεσσόόδδωωνν  

κκααττάά  ββάάσσηη  ααννάάλλοογγαα  ππρροοςς  τταα  ααννττίίσσττοοιιχχαα  έέξξοοδδαα..  ΔΔεενν  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττοο  ωωσσττόόσσοο,,  γγιιαα  ττηηνν  ννοομμιιμμόόττηητταα  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς,,  νναα  

ιισσοοσσκκεελλίίζζοοννττααιι  ααππόόλλυυτταα  τταα  έέσσοοδδαα  μμεε  τταα  έέξξοοδδαα,,  ααλλλλάά  ααρρκκεείί  νναα  υυππάάρρχχεειι  μμεεττααξξύύ  ττοουυςς  μμιιαα  κκααττάά  ππρροοσσέέγγγγιισσηη  ααννααλλοογγιικκήή  σσχχέέσσηη  

ηη  οοπποοίίαα    ααννααγγκκαασσττιικκάά  υυππόόκκεειιττααιι  κκααιι  σσεε  δδιιααφφοορροοπποοιιήήσσεειιςς  ααππόό  ττηηνν  εεππααλλήήθθεευυσσηη  ήή  μμηη  ττωωνν  ππρροοββλλέέψψεεωωνν..  ((ΣΣττΕΕ  998811//  9922,,  22662233//  

8855))..    

  

1144..  ΕΕΙΙΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΕΕΛΛΕΕΣΣΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΥΥΠΠΑΑΘΘΩΩΝΝ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΩΩΝΝ  ΟΟΜΜΑΑΔΔΩΩΝΝ  

  

  ΠΠοολλύύττεεκκννοοιι  ––  ΤΤρρίίττεεκκννοοιι  ––  ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς::  

  

  αα..  ΓΓιιαα  ττιιςς    πποολλύύττεεκκννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,  όόππωωςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη    ννοομμοοθθεεσσίίαα  δδηηλλ..  γγιιαα  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  

μμεε  ττέέσσσσεερραα  ((44))  κκααιι  άάννωω  ααννήήλλιικκαα  ττέέκκνναα  ήή  ππρροοσσττααττεευυόόμμεενναα  μμέέλληη  ((φφοοιιττηηττέέςς,,  σσττρρααττεευυμμέέννοοιι))  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  

κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  ..  

  ββ..  ΓΓιιαα  ττιιςς    οοιικκοογγέέννεειιεεςς    όόπποουυ  οο  γγοοννέέααςς  χχωωρρίίςς  σσύύζζυυγγοο  έέχχεειι  ττηη  γγοοννιικκήή  μμέέρριιμμνναα  κκααιι  εεππιιμμέέλλεειιαα  ττρριιώώνν  ααννήήλλιικκωωνν  ττέέκκννωωνν  

ήή  ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννωωνν  μμεελλώώνν  ((φφοοιιττηηττέέςς,,  σσττρρααττεευυμμέέννοοιι))  ((ΝΝ..33445544//22000066  εεξξοομμοοίίωωσσηη  μμεε  ττιιςς  πποολλύύττεεκκννεεςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς)),,      μμεείίωωσσηη  

ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%..    

                  γγ..  ΓΓιιαα  ττιιςς  ττρρίίττεεκκννεεςς  κκααιι  μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,    όόππωωςς  ααυυττέέςς  κκααθθοορρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν  υυφφιισσττάάμμεεννηη    ννοομμοοθθεεσσίίαα,,  μμεείίωωσσηη  

ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  ..  

  

ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..  

  

  ΓΓιιαα  τταα  άάττοομμαα    μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς  ((ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..))  6677%%  κκααιι  άάννωω  ήή  μμέέλληη  ττωωνν  οοιικκοογγεεννεειιώώνν  ττοουυςς    εεφφόόσσοονν  σσυυγγκκααττοοιικκοούύνν,,  ππλλήήρρηη  

ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  εεφφόόσσοονν  έέχχοουυνν  εεττήήσσιιοο  εειισσόόδδηημμαα  έέωωςς  3355..000000  €€    ήή  μμεείίωωσσηη  ττωωνν  

ττεελλώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ  σσεε  πποοσσοοσσττόό  5500%%  γγιιαα  εειισσόόδδηημμαα  μμεεγγααλλύύττεερροο  ττωωνν    3355..000000  €€    εεττηησσίίωωςς..  

  

ΆΆπποορροοιι  ––  ΜΜαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοοιι  

  

  ΓΓιιαα  άάπποορροουυςς  κκααιι  μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοουυςς  μμεε  εεττήήσσιιοο  εειισσόόδδηημμαα  έέωωςς  88..000000,,0000  €€,,  ππρροοσσααυυξξααννόόμμεεννοο  κκααττάά  22..000000,,0000  €€,,  

γγιιαα  κκάάθθεε  ππρροοσσττααττεευυόόμμεεννοο  ττέέκκννοο,,  ππλλήήρρηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  τταα  ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ..  

  

ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς    ππλλήήρρηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  τταα  ττέέλληη  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  

ηηλλεεκκττρροοφφωωττιισσμμοούύ..  

  

  ΓΓιιαα  ττηηνν  μμεείίωωσσηη  ήή  κκααιι  ττηηνν  ααππααλλλλααγγήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορριιώώνν  ααππόό  τταα  ττέέλληη  φφωωττιισσμμοούύ  κκααιι  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  ααππααιιττεείίττααιι  

ηη  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  σσττοο  ααρρμμόόδδιιοο  ΤΤμμήήμμαα  ((ΈΈσσοοδδαα))  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ..  
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ΣΣύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  1133  ττοουυ  ΝΝ..  44336688//2211..22..22001166  ((ΑΑππααλλλλααγγήή  ααππόό  δδηημμοοττιικκάά  ττέέλληη  κκααιι  φφόόρροουυςς))  

ααννααφφέέρροοννττααιι  τταα  εεξξήήςς  ::  ΜΜεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  δδηημμοοττιικκοούύ  σσυυμμββοουυλλίίοουυ,,  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  μμεε  ττηηνν  ααππόόλλυυττηη  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοουυ  

ααρριιθθμμοούύ  ττωωνν  μμεελλώώνν  ττοουυ,,  εείίννααιι  δδυυννααττήή  ηη  μμεείίωωσσηη  δδηημμοοττιικκώώνν  φφόόρρωωνν  ήή  ττεελλώώνν  ήή  ηη  ααππααλλλλααγγήή  ααππόό  ααυυττοούύςς  γγιιαα  ττοουυςς  

ααππόόρροουυςς,,  τταα  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίεεςς,,  ττοουυςς  πποολλύύττεεκκννοουυςς,,  ττοουυςς  ττρρίίττεεκκννοουυςς,,  ττιιςς  μμοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς  κκααιι  ττοουυςς  

μμαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοουυςς,,  όόππωωςς  ηη  ιιδδιιόόττηητταα  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  οορριιοοθθεεττεείίττααιι  ααννττίίσσττοοιιχχαα  ααππόό  ττηηνν  κκεείίμμεεννηη  ννοομμοοθθεεσσίίαα..  ΜΜεε  ττηηνν  

ίίδδιιαα  ααππόόφφαασσηη  μμπποορρεείί  νναα  ττίίθθεεννττααιι  κκααιι  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  κκρριιττήήρριιαα  γγιιαα  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  ττηηςς  ωωςς  άάννωω  μμεείίωωσσηηςς  ήή  ααππααλλλλααγγήήςς..  ΗΗ  

εεππίίππττωωσσηη  σστταα  έέσσοοδδαα  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ  πποουυ  ππρροοκκύύππττεειι  ααππόό  ττηη  λλήήψψηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  ααπποοττυυππώώννεεττααιι  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  κκααιι  

λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  κκααττάά  ττηηνν  κκααττάάρρττιισσηη  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσμμοούύ  ττοουυ  έέττοουυςς  εεφφααρρμμοογγήήςς  ττηηςς,,  σσύύμμφφωωνναα  μμεε  ττιιςς  εεκκάάσσττοοττεε  

ιισσχχύύοουυσσεεςς  δδιιααττάάξξεειιςς..  ΕΕιιδδιικκάά  γγιιαα  ττηηνν  εευυππααθθήή  κκοοιιννωωννιικκήή  οομμάάδδαα  ττωωνν  ΑΑΜΜΕΕΑΑ  σσυυμμππεερριιλλααμμββααννοομμέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  

οοιικκοογγεεννεειιώώνν  πποουυ  έέχχοουυνν  σσττηη  φφρροοννττίίδδαα  ττοουυςς  άάττοομμαα  μμεε  ααννααππηηρρίίαα,,  σσεε  ππεερρίίππττωωσσηη  λλήήψψηηςς  εειισσοοδδηημμααττιικκώώνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  

λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  ττοο  ππρρόόσσθθεεττοο  κκόόσσττοοςς  πποουυ  ααππααιιττεείίττααιι  γγιιαα  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ααννααππηηρρίίααςς..  ΣΣτταα  εειισσοοδδηημμααττιικκάά  

κκρριιττήήρριιαα  πποουυ  ααφφοορράά  σσττηηνν  ααννωωττέέρρωω  κκοοιιννωωννιικκήή  οομμάάδδαα  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  μμόόννοο  ττοο  φφοορροολλοογγηηττέέοο  εειισσόόδδηημμαα,,  

ώώσσττεε  νναα  μμηηνν  ππρροοσσμμεεττρροούύννττααιι  τταα  ππάάσσηηςς  φφύύσσεεωωςς  εεππιιδδόόμμαατταα  ααννααππηηρρίίααςς  ((ππρροοννοοιιαακκάά  εεππιιδδόόμμαατταα,,  εεξξωωιιδδρρυυμμααττιικκόό  

εεππίίδδοομμαα,,  εεππίίδδοομμαα  κκίίννηησσηηςς,,  δδιιααττρροοφφιικκόό  εεππίίδδοομμαα  ννεεφφρροοππααθθώώνν  κκααιι  μμεεττααμμοοσσχχεευυμμέέννωωνν  σσυυμμππααγγώώνν  οορργγάάννωωνν  κκλλππ..))  τταα  

οοπποοίίαα  εείίννααιι  ααφφοορροολλόόγγηητταα..      

  

ΓΓιιαα  όόλλεεςς  ττιιςς  άάλλλλεεςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,  ωωςς  εειισσόόδδηημμαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη,,  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  ττοο  εεττήήσσιιοο  σσυυννοολλιικκόό  οοιικκοογγεεννεειιαακκόό  

εειισσόόδδηημμαα  πποουυ  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη  γγιιαα  ττηηνν  εεππιιββοολλήή  ττηηςς  εειιδδιικκήήςς  εειισσφφοορράάςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ττοουυ  άάρρθθρροουυ  4433ΑΑ  ττοουυ  νν..  

44117722//22001133,,  ααννεεξξάάρρττηητταα  ααππόό  ττηηνν  ππηηγγήή  ππρροοέέλλεευυσσήήςς  ττοουυ..  

  

  

ΗΗ  υυπποοββοολλήή  ττωωνν  ααννωωττέέρρωω  δδιικκααιιοολλοογγηηττιικκώώνν  μμααζζίί  μμεε  ττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  ααιιττήήσσεειιςς  θθαα  γγίίννεεττααιι  ττοουυςς  μμήήννεεςς  ΣΣεεππττέέμμββρριιοο  --  

ΟΟκκττώώββρριιοο..  

  

ΟΟιι  μμεειιώώσσεειιςς  ––  ααππααλλλλααγγέέςς  γγιιαα  ττιιςς  ααννωωττέέρρωω  κκααττηηγγοορρίίεεςς  θθαα  ααφφοορροούύνν  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  ττηηνν  κκύύρριιαα  κκααττοοιικκίίαα,,  μμεε  ττηηνν  

ππρροοσσκκόόμμιισσηη  ττοουυ  ΕΕ11  ((ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΙΙΣΣΟΟΔΔΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ))..    

  

ΣΣεε  ππεερρίίππττωωσσηη  φφιιλλοοξξεεννίίααςς    ωωςς  εειισσόόδδηημμαα  λλααμμββάάννεεττααιι  υυππόόψψηη,,  ττοο  σσυυννοολλιικκόό  δδηηλλωωθθέένν  εειισσόόδδηημμαα  ((φφοορροολλοογγηηττέέοο,,    

ααυυττοοττεελλώώςς  φφοορροολλοογγοούύμμεεννοο  πποοσσόό,,  ττεεκκμμααρρττόό  κκλλππ..,,  ααθθρροοιισσττιικκάά  δδηηλλααδδήή  κκααιι  ττοουυ  ιιδδιιοοκκττήήττηη  κκααιι  ττοουυ  φφιιλλοοξξεεννοούύμμεεννοουυ))      

  

ΓΓιιαα  ττιιςς  κκααττηηγγοορρίίεεςς,,    ΠΠοολλύύττεεκκννοοιι  ––  ΤΤρρίίττεεκκννοοιι  ––  ΜΜοοννοογγοοννεεϊϊκκέέςς  οοιικκοογγέέννεειιεεςς,,  ΑΑ..ΜΜ..ΕΕ..ΑΑ..,,  ΆΆπποορροοιι  ––  ΜΜαακκρροοχχρρόόννιιαα  άάννεερργγοοιι  

κκααιι  ΔΔιικκααιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΚΚοοιιννωωννιικκοούύ  ΕΕιισσοοδδήήμμααττοοςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ααππααιιττεείίττααιι  νναα  εείίννααιι  δδηημμοοττιικκάά  εεννήήμμεερροοιι  κκααιι  νναα  μμηηνν  

υυφφίίσσττααννττααιι  οοφφεειιλλέέςς  σσττηηνν  ππααρροοχχήή  κκααττααννάάλλωωσσηηςς  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύμμααττοοςς,,  γγιιαα  ττηηνν  οοπποοίίαα  ααιιττοούύννττααιι  μμεείίωωσσηη  ήή  ααππααλλλλααγγήή..      

  

ΤΤοο  σσυυννοολλιικκόό  εεμμββααδδόόνν  ττωωνν  αακκιιννήήττωωνν  πποουυ  ηηλλεεκκττρροοδδοοττοούύννττααιι  σσήήμμεερραα  σσττοο  ΔΔήήμμοο  μμααςς,,  εείίννααιι  22..997766..332222..6644  ττ..μμ..  ααππόό  τταα  

οοπποοίίαα  22..006666..663344..0000  ττ..μμ..  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  πποουυ  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  ωωςς  κκααττοοιικκίίεεςς,,    551199..663377..0044  ττ..μμ..  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  

άάλλλληηςς  χχρρήήσσηηςς  κκααιι  339900..005511..6600  ττ..μμ..,,  μμηη  σσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  ((ΣΣυυννηημμμμέέννηη  κκααττάάσστταασσηη  ττοουυ  ΤΤμμήήμμααττοοςς  ΕΕσσόόδδωωνν  ττοουυ  ΔΔήήμμοουυ))..  

  

ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ  

                                                        ΚΚΑΑΤΤΑΑΣΣΤΤΑΑΣΣΗΗ  

ΕΕμμφφααίίννοουυσσαα  ττοο  εεμμββααδδόόνν  ττηηςς  εεππιιφφααννεείίααςς  ττωωνν  

  εεσσττεεγγαασσμμέέννωωνν  κκααιι  μμηη  εεσσττεεγγαασσμμέέννωωνν  χχώώρρωωνν  πποουυ  

  χχρρηησσιιμμοοπποοιιοούύννττααιι  γγιιαα  κκααττοοιικκίίαα  κκααιι  άάλλλληη  χχρρήήσσηη    

&&  λλοοιιππώώνν  εεσσόόδδωωνν  

ΦΦΟΟΡΡΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΤΤΕΕΕΕΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΦΦΑΑΝΝΕΕΙΙΕΕΣΣ  ΜΜ22  

ΣΣυυννττεελλεεσσττήήςς  22002200  

((ΔΔΤΤ))  

ΣΣυυννττεελλεεσσττήήςς  

22002211  ((ΔΔΤΤ))  ΠΠοοσσόό  

ΕΕσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι    

22..006666..663344,,0000  11,,6699  11,,6699  

33..449922..661111,,4466  

κκααττοοιικκιιώώνν      

ΕΕσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι    

443322..118888,,6644  44,,4499  44,,4499  

11..994400..552266,,9999  

γγεεννιικκήήςς  χχρρήήσσηηςς      

ΝΝααυυππηηγγεείίαα    

8877..444488,,4400  11,,3355  11,,3355  

111188..005555,,3344  

εεσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  ττεελλωωνν..  εελλ..      

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5
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ΝΝααυυππηηγγεείίαα    

331155..885566,,6600  00,,2266  00,,2266  

8822..112222,,7722  

μμηη  εεσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι  ττεελλωωνν..  εελλ..      

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  μμηη      

66..000000,,0000  11,,7755  11,,7755  

1100..550000,,0000  

εεσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι      

ΝΝααυυππηηγγεείίαα  μμηη      

6688..119955,,0000  00,,5522  00,,5522  

3355..446611,,4400  

εεσσττεεγγαασσμμέέννοοιι  χχώώρροοιι      

άάννωω  ττωωνν    66..000000  μμ22      

ΠΠρρόόββλλεεψψηη  μμηη  εείίσσππρρααξξηηςς  ττεελλώώνν              --449933..991111,,3333  

ΔΔΙΙΑΑΜΜΟΟΡΡΦΦΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ              55..118855..336666,,5588  

                    

ΛΛΟΟΙΙΠΠΑΑ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΑΑ                  

ΈΈσσοοδδαα  ααππόό  ΤΤααμμεείίοο    

            

2299..882200,,7755  

ΛΛααϊϊκκώώνν  ΑΑγγοορρώώνν      

ΤΤέέλλοοςς  γγιιαα  ττηηνν  σσυυλλλλοογγήή  οογγκκωωδδώώνν  

ααννττιικκεειιμμέέννωωνν                  

ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΛΛΟΟΙΙΠΠΩΩΝΝ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ              2299..882200,,7755  

ΓΓΕΕΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΟΟ  ΕΕΣΣΟΟΔΔΩΩΝΝ              55..221155..118877,,3333  

  

ΗΗ    ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  εεννηημμεερρώώθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  ΠΠρρόόεεδδρροο  κκααιι  έέλλααββεε  υυππόόψψηη  ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς    ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  

ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,  ττιιςς  δδιιααττάάξξεειιςς  ττοουυ    άάρρθθρροουυ  7722  ττοουυ  ΝΝ..  33885522//22001100  όόππωωςς  ααννττιικκαατταασσττάάθθηηκκεε  ααππόό  ττοο  

άάρρθθρροο  4400  ττοουυ  ΝΝ..  44773355//22002200,,  τταα  άάρρθθρραα  11  ππααρρ11  ττοουυ  ΝΝ..  2255//11997755  κκααιι  1111  ττοουυ  ΝΝ..  44662233//22001199  ωωςς  σσήήμμεερραα  ιισσχχύύοουυνν  κκααιι  ττηηνν  ααρριιθθμμ..  

111177//9900881144//1199..1122..22001199  ΕΕγγκκύύκκλλιιοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

ΑΑκκοολλοούύθθωωςς  ηη    ψψηηφφοοφφοορρίίαα  εεππίί  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς,,  κκααττόόππιινν  ττωωνν  λληηφφθθέέννττωωνν  ηηλλεεκκττρροοννιικκώώνν  μμηηννυυμμάάττωωνν      ––    ααππααννττήήσσεεωωνν  έέχχεειι  ωωςς  

εεξξήήςς..    ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκ..  ΓΓ..  ΑΑρργγυυρρόόπποουυλλοοςς  κκααιι  οοιι  ΔΔηημμοοττιικκοοίί  ΣΣύύμμββοουυλλοοιι  ((  τταακκττιικκάά  μμέέλληη))    κκ..κκ..    ΕΕμμμμααννοουυήήλλ  ΠΠεεττοούύσσηηςς,,  ΕΕλλέέννηη  

ΜΜππέέλλαα,,    ΙΙωωάάννννηηςς  ΗΗλλιιάάδδηηςς,,  ΒΒαασσίίλλεειιοοςς  ΚΚααρρααττζζααφφέέρρηηςς  ,,  ΔΔήήμμηηττρραα  ΔΔοούύμμοουυρραα,,  ψψήήφφιισσαανν  υυππέέρρ  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς..  

ΟΟιι  δδηημμοοττιικκοοίί  σσύύμμββοουυλλοοιι  κκ..κκ..  ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΘΘεεοοφφίίλληηςς  &&  ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣππηηλλιιόόπποουυλλοοςς,,  ψψήήφφιισσαανν  κκααττάά  ττοουυ  θθέέμμααττοοςς    

ΣΣυυννεεππώώςς  [[εεππίί  σσυυμμμμεεττεεχχόόννττωωνν  ((88))  μμεελλώώνν,,  σσεε  σσύύννοολλοο  ((88))  ψψηηφφιισσάάννττωωνν]]  ηη  ΟΟιικκοοννοομμιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή,,  OOμμόόφφωωνναα    εεππίί  ττωωνν  

εεγγκκύύρρωωςς  ψψηηφφιισσάάννττωωνν,,    

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ      

  

ΕΕιισσηηγγεείίττααιι  σσττοο  ΔΔηημμοοττιικκόό  ΣΣυυμμββοούύλλιιοο::  

ΤΤοονν  κκααθθοορριισσμμόό  ττωωνν  σσυυννττεελλεεσσττώώνν,,  ααννάά  κκααττηηγγοορρίίαα  υυππόόχχρρεεοουυ,,  ττοουυ  ΕΕννιιααίίοουυ  ΑΑννττααπποοδδοοττιικκοούύ  ΤΤέέλλοουυςς  ΚΚααθθααρριιόόττηηττααςς--  ΦΦωωττιισσμμοούύ  

γγιιαα  ττοο  ΈΈττοοςς  22002211,,    όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά    ααπποοττυυππώώννοοννττααιι    σσττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  ΔΔ//ννσσηηςς  ΟΟιικκοοννοομμιικκώώνν  ΥΥππηηρρεεσσιιώώνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς--

ΤΤμμήήμμαα  ΕΕσσόόδδωωνν,,  ηη  οοπποοίίαα  εεμμφφααννίίζζεεττααιι  εεξξ΄́  οολλοοκκλλήήρροουυ  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς..  

  

ΟΟιι  δδααππάάννεεςς  ττωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  κκααθθααρριιόόττηηττααςς  κκααιι  φφωωττιισσμμοούύ  γγιιαα  ττοο  έέττοοςς  22002211  έέχχοουυνν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσθθεείί  σσττοο  σσυυννοολλιικκόό  πποοσσόό  ττωωνν  

55..221155..118877,,3333€€,,  όόππωωςς  ααννααλλυυττιικκάά  ααπποοττυυππώώννεεττααιι    ((ππίίνναακκααςς))  σσττοο  εειισσηηγγηηττιικκόό  μμέέρροοςς  ττηηςς  ππααρροούύσσααςς  ααππόόφφαασσηηςς    

  

  

Ακολούθως ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο αρχικά στον κ. Γ. Αργυρόπουλο  Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Διοικητικών 

Υπηρεσιών- Πρόεδρο Ο.Ε, ο οποίος ανέπτυξε συνολικά (προφορικά)  τους συντελεστές των δημοτικών τελών για το 

Έτος 2021, προτείνοντας τη λήψη σχετικής απόφασης. Στο σημείο αυτό τέθηκαν  ερωτήματα από τα μέλη του σώματος 

και δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινήσεις από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. 

Αργυρόπουλο.  

Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, 

καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση) κ. Μ. Σελέκος, δήλωσε ότι: «…  προτείνουμε την μείωση 

όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την  μη επιβολή τέλους  για την τέλεση των πολιτικών 

γάμων…». Ο Επικεφαλής της δημοτικής παράταξης (Χαϊδάρι Ψηλά ) κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι: «….προτείνουμε την  

μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την ανάκληση επιβολής τέλους  για την τέλεση των 

πολιτικών γάμων…..»  Επίσης η δημοτική  σύμβουλος  της δημοτικής παράταξης «Πολίτες σε Δράση» κ. Α. Βίτσα, δήλωσε 
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ότι:  «…...προτείνουμε και εμείς την  μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  την  μη επιβολή 

τέλους  για την τέλεση των πολιτικών γάμων…..». 

Σ΄ αυτό το σημείο τίθεται ενιαία πρόταση: [την μείωση όλων των δημοτικών τελών κατά 10%  για το έτος 2021 και  

την  μη επιβολή τέλους  για την τέλεση των πολιτικών γάμων] από τις δημοτικές παρατάξεις:  «Λαϊκή Συσπείρωση 

Χαϊδαρίου»,  « Χαϊδάρι Ψηλά» και «Πολίτες σε Δράση».  

 

Μετά το πέρας της αναφερόμενης διαδικασίας το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη: 

την υπ΄αριθμ 168/2020  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με το αποδεικτικό τοιχοκόλλησής της,  τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020, τις διατάξεις του άρθρου  65 του 

Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και  τα άρθρα 1 παρ1 του Ν. 25/1975 και 11 του Ν. 4623/2019 ως σήμερα 

ισχύουν και την αριθμ. 117/90814/19.12.2019 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  

την εισήγηση του Αντιδημάρχου  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Γ. Αργυρόπουλου,  

τις τοποθετήσεις των Επικεφαλής των παρατάξεων και των συμμετεχόντων δημοτικών συμβούλων. 

 

Επί συμμετεχόντων (25) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (25) ψηφισάντων,(16) ψήφισαν Υπέρ και (9) ψήφισαν Κατά, 

συνεπώς  το Δημοτικό Συμβούλιο, Oμόφωνα,  επί των εγκύρως ψηφισάντων,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 
Εγκρίνει τον καθορισμό του συντελεστή, ανά κατηγορία υπόχρεου, του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας- 

Φωτισμού για το Έτος 2021, σύμφωνα με την αριθμ 168/2020 απόφαση της Ο.Ε, ως εξής:  

 

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 

Χώροι οικιακής χρήσης 

 

 Κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών, αποθήκες οικιών , βοηθητικοί χώροι, κλειστές θέσεις 

στάθμευσης, χώροι Δημοσίων Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  κ.λ.π. σε 1,69 € το τ.μ ετησίως.  

  

                     

2. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ κλπ. 
 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (βοηθητικοί χώροι, 

κλειστές θέσεις στάθμευσης κλπ.) σε 1,69 € το τ.μ ετησίως. 

 

3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

Χώροι γενικής χρήσης 

 

       Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής (πλην τραπεζών, Σούπερ Μάρκετ, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων), 

ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για κάθε χρήση εκτός της οικιακής σε 4,49 € το τ.μ 

ετησίως  μέχρι 6.000 τμ . 

 

4. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

       Καταστήματα και επιχειρήσεις κάθε μορφής (πλην τραπεζών, Σούπερ Μάρκετ, Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων), 

ιδιωτικές κλινικές και γενικά στεγασμένοι χώροι χρησιμοποιούμενοι για κάθε χρήση εκτός της οικιακής σε 2,69 € το τ.μ 

ετησίως  για το πέραν των 6.000 τμ , εμβαδόν. 

 

5. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 

 

 

Για όλους τους χρησιμοποιούμενους χώρους τους (συμπεριλαμβάνονται και κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, χώροι 

στάθμευσης κλπ στεγασμένοι χώροι) και έως 6.000 τμ για το ίδιο ή συνεχόμενο ακίνητο,  6,75 € ανά τ.μ. ετησίως. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ, ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ, ΙΑΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ. 

 

Για τα επιπλέον των 6.000 τ.μ. το 60% του συντελεστή, δηλαδή   4,05 € ανά τ.μ. ετησίως. 

 

7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Μη στεγασμένοι χώροι 

 Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/75 (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, 

πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικά επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένο χώρο) σε 1,75  € το τμ ετησίως 

μέχρι εμβαδού 6.000 τμ . 

 

8. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Μη στεγασμένοι χώροι 
 

 Για τους μη στεγασμένους χώρους που αναφέρονται το άρθρο 3 παρ. 2 του Ν. 25/75 (βιομηχανίες, βιοτεχνίες, 

κινηματοθέατρα, επιχειρήσεις πώλησης οικοδομικών υλικών, σταθμών και συνεργείων επισκευής αυτοκινήτων, 

πρατήρια υγρών καυσίμων και γενικά επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένο χώρο) σε 0,52  € το τμ ετησίως 

για το πέραν των 6.000 τμ . εμβαδόν. 
 

9. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

 Για τους χρησιμοποιούμενους ακάλυπτους χώρους των επιχειρήσεων της περ. β. (Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, 

Πολυκαταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα), 3,00 € ανά τ.μ. ετησίως, μέχρι εμβαδού 

6.000 τ.μ. 

 

10. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
 

 Για τους χρησιμοποιούμενους ακάλυπτους χώρους των επιχειρήσεων της περ. β. (Τράπεζες, Σούπερ Μάρκετ, 

Πολυκαταστήματα, Εμπορικά Κέντρα, Ιατρικά και Διαγνωστικά Κέντρα), για επιπλέον των 6.000 τ.μ. το 30% του 

ανωτέρω συντελεστή δηλαδή 0,90 € ανά τμ. Ετησίως. 

 

11. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

 Για εργοτάξια οικοδομών πάσης φύσεως 0,85 € ανά τ.μ. βάσει του συνολικού εμβαδού του οικοπέδου (εντός του 

οποίου ανεγείρεται η οικοδομή) ή του τμήματος του οικοπέδου που αναλογεί στην κάθε οριζόντια/κάθετη 

ιδιοκτησία ( όπως προκύπτει από σχετική συμβολαιογραφική πράξη ), ανεξάρτητα της χρήσης για την οποία 

προσδιορίζεται το ακίνητο (σχετ.το υπ.αρ. 32443/2009 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.).  

 

12. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Για τους τελωνειακά ελεύθερους χώρους 
 

 Για τους στεγασμένους ή μη χώρους (ελεύθερα τελωνειακά συγκροτήματα) του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 1080/80 ο 

συντελεστής έχει διαμορφωθεί σε 1,35 € το τ.μ ετησίως για στεγασμένους χώρους  . 
 

13. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Για τους τελωνειακά ελεύθερους χώρους 
 

 Για τους μη στεγασμένους χώρους ο συντελεστής έχει διαμορφωθεί σε 0,26 € το τ.μ ετησίως . 

 

Οι συντελεστές του τέλους πρέπει να καθορίζονται σε τέτοιο ύψος, ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη εσόδων 

κατά βάση ανάλογα προς τα αντίστοιχα έξοδα. Δεν είναι απαραίτητο ωστόσο, για την νομιμότητα της απόφασης, να 

ισοσκελίζονται απόλυτα τα έσοδα με τα έξοδα, αλλά αρκεί να υπάρχει μεταξύ τους μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση 

η οποία  αναγκαστικά υπόκειται και σε διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων. (ΣτΕ 981/ 92, 2623/ 

85).  

 

14. ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
 

 Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – Μονογονεϊκές οικογένειες: 

 

 α. Για τις  πολύτεκνες οικογένειες, όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη  νομοθεσία δηλ. για οικογένειες 

με τέσσερα (4) και άνω ανήλικα τέκνα ή προστατευόμενα μέλη (φοιτητές, στρατευμένοι) μείωση των τελών καθαριότητας 

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5



 

14 

 

και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% . 

 β. Για τις  οικογένειες  όπου ο γονέας χωρίς σύζυγο έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών ανήλικων τέκνων 

ή προστατευόμενων μελών (φοιτητές, στρατευμένοι) (Ν.3454/2006 εξομοίωση με τις πολύτεκνες οικογένειες),   μείωση 

των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50%.  

         γ. Για τις τρίτεκνες και μονογονεϊκές οικογένειες,  όπως αυτές καθορίζονται από την υφιστάμενη  νομοθεσία, μείωση 

των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% . 

 

Α.Μ.Ε.Α. 

 

 Για τα άτομα  με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.) 67% και άνω ή μέλη των οικογενειών τους  εφόσον συγκατοικούν, πλήρη 

απαλλαγή των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού εφόσον έχουν ετήσιο εισόδημα έως 35.000 €  ή μείωση των 

τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ποσοστό 50% για εισόδημα μεγαλύτερο των  35.000 €  ετησίως. 

 

Άποροι – Μακροχρόνια άνεργοι 

 

 Για άπορους και μακροχρόνια άνεργους με ετήσιο εισόδημα έως 8.000,00 €, προσαυξανόμενο κατά 2.000,00 €, 

για κάθε προστατευόμενο τέκνο, πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 

Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης  πλήρη απαλλαγή από τα τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. 

 

 Για την μείωση ή και την απαλλαγή των ανωτέρω κατηγοριών από τα τέλη φωτισμού και καθαριότητας απαιτείται 

η υποβολή των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Τμήμα (Έσοδα) του Δήμου. 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 4368/21.2.2016 (Απαλλαγή από δημοτικά τέλη και φόρους) 

αναφέρονται τα εξής : Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του 

αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους 

απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους 

μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. Με την 

ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. Η 

επίπτωση στα έσοδα του Δήμου που προκύπτει από τη λήψη της απόφασης αποτυπώνεται υποχρεωτικά και 

λαμβάνεται υπόψη κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους εφαρμογής της, σύμφωνα με τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ συμπεριλαμβανομένων και των 

οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων 

λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στα εισοδηματικά 

κριτήρια που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, 

ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό 

επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κλπ.) τα 

οποία είναι αφορολόγητα.   

  

Για όλες τις άλλες κατηγορίες, ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη, υπολογίζεται το ετήσιο συνολικό οικογενειακό 

εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 

4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του. 

 

Η υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών μαζί με τις σχετικές αιτήσεις θα γίνεται τους μήνες Σεπτέμβριο - 

Οκτώβριο. 

 

Οι μειώσεις – απαλλαγές για τις ανωτέρω κατηγορίες θα αφορούν αποκλειστικά την κύρια κατοικία, με την 

προσκόμιση του Ε1 (ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ).  

 

Σε περίπτωση φιλοξενίας  ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη, το συνολικό δηλωθέν εισόδημα (φορολογητέο,  

αυτοτελώς φορολογούμενο ποσό, τεκμαρτό κλπ., αθροιστικά δηλαδή και του ιδιοκτήτη και του φιλοξενούμενου)   
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Για τις κατηγορίες,  Πολύτεκνοι – Τρίτεκνοι – Μονογονεϊκές οικογένειες, Α.Μ.Ε.Α., Άποροι – Μακροχρόνια άνεργοι 

και Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης απαιτείται να είναι δημοτικά ενήμεροι και να μην 

υφίστανται οφειλές στην παροχή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, για την οποία αιτούνται μείωση ή απαλλαγή.   

 

Το συνολικό εμβαδόν των ακινήτων που ηλεκτροδοτούνται σήμερα στο Δήμο μας, είναι 2.976.322.64 τ.μ. από τα οποία 

2.066.634.00 τ.μ. στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,  519.637.04 τ.μ. στεγασμένοι χώροι άλλης 

χρήσης και 390.051.60 τ.μ., μη στεγασμένοι χώροι (Συνημμένη κατάσταση του Τμήματος Εσόδων του Δήμου). 

ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ 

                            ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Εμφαίνουσα το εμβαδόν της επιφανείας των εστεγασμένων και μη εστεγασμένων χώρων που χρησιμοποιούνται 

 για κατοικία και άλλη χρήση & λοιπών εσόδων 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ Μ2 

Συντελεστής 2020 

(ΔΤ) 

Συντελεστής 

2021 (ΔΤ) Ποσό 

Εστεγασμένοι χώροι  

2.066.634,00 1,69 1,69 

3.492.611,46 

κατοικιών   

Εστεγασμένοι χώροι  

432.188,64 4,49 4,49 

1.940.526,99 

γενικής χρήσης   

Ναυπηγεία  

87.448,40 1,35 1,35 

118.055,34 

εστεγασμένοι χώροι τελων. ελ.   

Ναυπηγεία  

315.856,60 0,26 0,26 

82.122,72 

μη εστεγασμένοι χώροι τελων. ελ.   

Ναυπηγεία μη   

6.000,00 1,75 1,75 

10.500,00 

εστεγασμένοι χώροι   

Ναυπηγεία μη   

68.195,00 0,52 0,52 

35.461,40 

εστεγασμένοι χώροι   

άνω των  6.000 μ2   

Πρόβλεψη μη είσπραξης τελών       -493.911,33 

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ       5.185.366,58 

          

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ         

Έσοδα από Ταμείο  

      

29.820,75 

Λαϊκών Αγορών   

Τέλος για την συλλογή ογκωδών 

αντικειμένων         

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ       29.820,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ       5.215.187,33 

Οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021 έχουν προϋπολογισθεί στο συνολικό ποσό των 

5.215.187,33€, όπως αναλυτικά αποτυπώνεται στον ανωτέρω πίνακα.  

 

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ  από 01-01-2021 έως 31-12-2021. 

Η παρούσα θα δημοσιευθεί όπως προβλέπεται στο άρθρο 66 του Β. Δ. 24/9-20/10/1958. 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  23-10-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΡΦΩΗ3-1Ο5
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