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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 143/2019 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  22 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 18-12-2019 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη µε 
αρ. πρωτ. αρ. πρωτ. 26356/13-12-2019 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και 
ισχύει , για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Εισηγητική έκθεση για τον καθορισµό τελών καθαριότητας και φωτισµού  έτους 2020. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασιδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης  
8. ∆ηµήτριος Σπόντης  
……………………………………………………………………………………….………………. ……………………. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ Ορφανιδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών υπ’αριθµ 
26151/11-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας , η οποία έχει ως εξής: 
“Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του Β∆ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171)και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), 
ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για την αντιµετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισµού, καθώς και 
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόµενες στους πολίτες δηµοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισµό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και 
είσπραξης του τέλους αυτού εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως ισχύουν και του άρθ.5 
του ν. 1080/80 .  
Σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.1 του άρθρου 185 του 
Ν.4555/18: 
«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός 
της διοικητικής περιφέρειας των δήµων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως 
δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκοµιδής και διαχείρισης των απορριµµάτων, του 
ηλεκτροφωτισµού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε 
άλλης, παγίως παρεχόµενης από τους δήµους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές. 
Απαγορεύεται η µε οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσµευση των πόρων που προέρχονται από την είσπραξη 
του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού, για την κάλυψη οποιονδήποτε άλλων 
δαπανών και υποχρεώσεων. 
Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 
ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασµό των τετραγωνικών µέτρων αυτής επί του συντελεστή του 
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ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισµού των 
συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. 
Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δηµοτικού συµβουλίου για τον καθορισµό των 
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονοµικής Επιτροπής και 
επί κατατεθειµένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριµένης πρότασης, 
είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονοµική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές 
ψήφοι δεν λαµβάνονται υπόψη για τον υπολογισµό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις κατατίθενται 
είτε στην Οικονοµική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δηµοτικό συµβούλιο, 
κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι ενδεχόµενες 
εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ' αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαµβάνει υποχρεωτικά 
υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθµών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες 
επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται καταλλήλως, ώστε σε 
κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών µε τα έσοδα. 
Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου 
συνιστά και τον εγκεκριµένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει 
την πλειοψηφία των παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ 
των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων»  
Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόµων 25/1975 (Α' 74), 
429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 
αναφέρεται η ∆ΕΗ νοούνται οι προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ∆ΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 
προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νοµολογία το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών 
τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι 
αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας σε κάθε κατηγορία 
υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η 
αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη 
ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 
αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας.  
Η παραπάνω απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται 
στην ∆ΕΗ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόµενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του 
µηνός Ιανουαρίου του εποµένου έτους για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη, οριζόµενα σε αυτήν την ίδια 
απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  
Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσµίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 
25/1975 και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισµό των συντελεστών του ενιαίου 
τέλους καθαριότητας και φωτισµού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο 
χρονικό διάστηµα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, Τρ∆Πρ Πειρ 4047/91, 
υπ’ αριθµ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος µας). Συνεπώς, νόµιµα επιβάλλεται ή αναπροσαρµόζεται το τέλος από 
01/01/2011, ακόµη και αν η απόφαση του συµβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ∆ΕΗ µετά την ηµεροµηνία 
αυτή. Σύµφωνα εξάλλου µε τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των 
δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων λαµβανοµένων αποφάσεων, περί καθορισµού ή τροποποιήσεως των 
συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισµού και του δικαιώµατος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως 
αρχοµένη από της ενάρξεως του οικονοµικού έτους, καθ’ ό λαµβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί εντός 
του πρώτου εξαµήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή το 
δικαίωµα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους». 
Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 1 
διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι µεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα 
µε τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 
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∆εύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιµοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονοµικής 
δραστηριότητας. 
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δηµοτικό συµβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως 
διαβαθµίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριµένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι 
αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία 
βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειµενικών χαρακτηριστικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισµό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαµβάνονται υπόψη οι 
ιδιότητες των ακινήτων, όπως εµβαδό, στεγασµένο ή µη, χρόνος χρήσης, ο βαθµός κατά τον οποίο τα ακίνητα 
επιβαρύνουν τις παρεχόµενες από τον οικείο δήµο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την ευρύτερη 
λειτουργία αυτού. 
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν µπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου 
του γενικού συντελεστή της κατοικίας. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.2 του 
άρθρου 185 του Ν.4555/18)  
Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου καθοριζόµενος συντελεστής 
τέλους καθαριότητος και φωτισµού, κατά τετραγωνικό µέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες 
µονάδες δραχµών για τον υπολογισµό του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας µονάδας το 
εµβαδόν προσδιορίζεται πλασµατικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 (άρθρο 8 Ν.25/75) 
Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι 
εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δύναται να ορισθεί µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό 
συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη των παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγµατι 
εξυπηρετούµενου από την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  
Για στεγασµένους χώρους άνω µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο συντελεστής του τέλους δεν 
δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους 
χώρους µέχρι χιλίων (1.000) τ.µ.  
Για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε δύναται να ορισθεί συντελεστής 
µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά 
µέτρα µη στεγασµένου χώρου (αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 
Ν.25/75)  
Σύµφωνα µε την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν χρησιµοποιούνται 
σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, 
ύστερα από βεβαίωση της ∆.Ε.Η., απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας για όσο 
χρόνο παραµένουν κλειστά.  
Σύµφωνα µε τις παρ 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιοµηχανίες, κινηµατοθέατρα και εν 
γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή τελών καθαριότητος και φωτισµού 
αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι λιγότερο του τριµήνου. Χρόνος µεγαλύτερος του 
δεκαπενθηµέρου λογίζεται ολόκληρος µήνας. Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το 
δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από  
προηγούµενη υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήµο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 του Ν.4623/19: 
"Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισµός φόρων, τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το σχέδιο της οικονοµικής επιτροπής και τις τυχόν 
εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 
Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονοµικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη 
των προτάσεων από τις ενδιαφερόµενες παρατάξεις, οι αρµόδιες υπηρεσίες του δήµου παρέχουν κάθε 
σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριµένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των 
παρόντων µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Αν καµία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών του συµβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαµβάνεται µεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 
προτάσεων και θεωρείται εγκεκριµένη η πρόταση που λαµβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των 
παρόντων." 
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Σύµφωνα µε την παρ. Β3 του άρθρου 4 της  ΚΥΑ οικ. 55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β’): 
Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2020 – 
τροποποίηση της 7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης. «Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν 
σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού) για τον 
προϋπολογισµό 2020 θα πρέπει να γίνονται µε γνώµονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασµό 
µε το ύψος των εσόδων που αναµένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2019. Σε περίπτωση που τα 
εισπραττόµενα έσοδα του έτους 2019 εκτιµάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της ανταποδοτικής 
υπηρεσίας του έτους 2019, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην απόφαση 
καθορισµού του ύψους των τελών για το έτος 2020, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να 
συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόµενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην 
απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που 
προκύπτουν από: 
-   την εκτέλεση του προϋπολογισµού του έτους 2018, 
-   την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2019 και µέχρι το µήνα κατάρτισης του σχεδίου του 
προϋπολογισµού 2020, 
-  την εκτέλεση του προϋπολογισµού 2018 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο προϋπολογισµού 
2020 καταρτίζεται Ιούλιο 2019, τα στοιχεία Ιανουαρίου- Ιουνίου 2018 και 2019), 
-  την εκτίµηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2019, η οποία υπολογίζεται µε βάση τη 
χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού του έτους 2018. 
Για τον προσδιορισµό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών λαµβάνεται υπόψη 
ότι τα έσοδα πρέπει να: 
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να µην δηµιουργούνται ελλείµµατα 
στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή 
κάλυψη της δαπάνης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω στοιχεία, 
β) µην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, 
άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν µπορούν να 
εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ∆ήµου.» 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα παραθέτουµε τους κάτωθι πίνακες εκτέλεσης Π/Υ 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ  2018 - ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις 
Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 
25 Ν 1828/89). 3.686.596,77 3.992.961,30 4.060.974,80 3.683.187,72 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 557.509,63 382.944,10 363.154,46 128.763,50 

    4.244.106,40 4.375.905,40 4.424.129,26 3.811.951,22 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΕΤΟΥΣ  2018 - ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Πληρ/θέντα 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 687.000,00 1.090.000,00 687.000,00 650.402,27 650.402,27 

20.6012.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 12.350,00 12.350,00 12.350,00 1.394,78 1.394,78 

20.6012.0002 
Εργασία - Νυχτερινά & εξαιρέσιµα 
τακτικών 60.600,00 60.600,00 51.600,00 39.353,23 39.353,23 
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20.6021.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 12.000,00 0,00 12.000,00 8.612,10 8.612,10 

20.6022.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(επί συµβάση , ηµεροµησθίων 
ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και 
ειδικά επιδόµατα ).Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 385.000,00 180.000,00 385.000,00 355.395,24 355.395,24 

20.6042.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)  και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθεΥπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 2.500,00 2.500,00 300,00 0,00 0,00 

20.6042.0001 
Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα 
εκτάκτων 46.500,00 26.500,00 46.500,00 23.331,48 23.331,48 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 118.556,12 200.000,00 118.556,12 97.040,66 97.040,66 

20.6052.0024 ΙΚΑ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 3.000,00 0,00 3.000,00 2.429,48 2.429,48 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 113.000,00 60.000,00 113.000,00 104.253,91 104.253,91 

20.6061.0000 

Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού).Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 

20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 18.253,29 18.253,29 

20.6211.0000 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικάσιας.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 980.000,00 790.000,00 980.000,00 790.000,00 790.000,00 

20.6253.0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 23.000,00 23.000,00 16.338,00 13.464,60 13.464,60 

20.6261.0000 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του ∆ήµου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6262.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.250,90 2.250,90 

20.6262.0035 
Συντήρηση δικτύου φωτισµού & αγορά 
φωτιστκών σωµάτων  15.000,00 15.000,00 15.000,00 4.092,38 4.092,38 

20.6263.0000 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 24.800,00 7.482,25 7.482,25 

20.6264.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων.Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 10.000,00 0,00 0,00 

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20.000,00 20.000,00 20.000,00 15.596,38 15.596,38 

20.6612.0000 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 3.000,00 3.000,00 1.154,77 0,00 0,00 

20.6613.0000 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6634.0000 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού.Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6635.0000 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 3.000,00 524,00 524,00 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 170.000,00 170.000,00 139.875,38 139.875,38 

20.6642.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση αντλιοστασίων 40.000,00 40.000,00 40.000,00 30.000,00 30.000,00 

20.6643.0000 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.732,41 2.732,41 
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φωτισµό 

20.6654.0000 
Προµήθεια λοιπού υλικού.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  5.507,52 5.507,52 5.248,57 2.426,91 2.426,91 

20.6662.0019 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 15.000,00 14.305,91 11.305,70 11.305,70 

20.6662.0020 Προµήθεια λαµπτήρων 45.243,88 24.800,00 45.243,88 0,00 0,00 

20.6671.0000 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 24.800,00 24.800,00 20.000,00 19.743,62 19.743,62 

20.6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 

20.6737.0003 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. 
για την διαχείριση αστικών στερεών 
αποβλήτων στα πλαίσια λειτ. Α΄φάσης 
ολοκλ. συστ. διαχ. απορ/των (Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού) 925.076,00 925.076,00 925.076,00 875.075,86 875.075,86 

20.6737.0004 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. 
για την αποκοµιδή των βιοαποβλήτων 
στο ∆ήµο Εορδαίας (Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

20.7131.0015 Προµήθεια απορριµατοφόρου (ΣΑΤΑ) 22.890,06 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7135.0004 
Προµήθεια κάδων απορ/των Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 24.800,00 23.467,00 23.467,00 

20.7135.0020 Προµήθεια εξοπλισµού για ΦΟΠ (ΣΑΤΑ) 34.596,00 0,00 34.596,00 21.824,00 21.824,00 

20.7325.0021 
Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου 
Εορδαίας (ΣΑΤΑ) 68.880,29 71.026,02 67.071,84 31.269,85 31.269,85 

20.7325.0022 

Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων - Ηλεκτροδότηση  
νέας παροχής περιορισµένης ή µόνιµης 
διαρκειας 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0025 
Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού 
Μεσοβούνου (ΣΑΤΑ) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0026 

Βελτίωση - συµπλήρωση 
ηλεκτροφωτισµού κεντρικής περιοχής 
πόλης (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7331.0104 

Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού ∆ήµου 
- Ηλεκτροδότηση  νέας παροχής 
περιορισµένης ή µόνιµης διάρκειας 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 8.500,00 500,00 7.684,94 7.684,94 7.684,94 

20.8113.0000 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 493.811,95 0,00 493.811,95 493.811,95 493.811,95 

20.8116.0000 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 1.000,00 6.000,00 538,17 538,17 538,17 

20.8261.0007 

Επιστροφή ποσού µειωµένου τιµολογίου 
ανταποδοτικών τελών του  άρθρου 202 
Ν 3463/2006 35.327,78 35.327,78 35.327,78 33.470,80 33.470,80 

20.8511.0000 
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 
υπολοίπων 382.944,10 382.944,10 0,00 0,00 0,00 

    5.079.083,70 4.706.931,42 4.453.303,93 3.842.103,54 3.842.103,54 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 - ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις 
Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 
25 Ν 1828/89). 3.992.961,30 3.992.961,30 1.825.251,08 1.825.251,08 

3211 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
(Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη) 557.509,63 382.944,10 363.154,46 128.763,50 

    4.550.470,93 4.375.905,4 2.188.405,54 1.954.014,58 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2018 - ΕΞΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Εγκριθέντα Έκθ/Θέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα 
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20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 958.000,00 1.090.000,00 958.000,00 451.903,44 433.829,94 

20.6012.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
τακτικών υπαλλήλων και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες 
αµοιβές.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 12.350,00 12.350,00 12.350,00 1.394,78 1.394,78 

20.6012.0002 
Εργασία - Νυχτερινά & εξαιρέσιµα 
τακτικών 60.600,00 60.600,00 51.600,00 22.066,41 22.066,41 

20.6021.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 12.000,00 0,00 12.000,00 1.560,35 1.560,35 

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων 
υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών γενικά και ειδικά 
επιδόµατα ).Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 285.000,00 180.000,00 270.000,00 243.987,04 220.663,04 

20.6042.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)  και 
για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθεΥπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 2.500,00 2.500,00 300,00 0,00 0,00 

20.6042.0001 
Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα 
εκτάκτων 26.500,00 26.500,00 26.500,00 15.231,41 15.102,75 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 173.556,12 200.000,00 173.556,12 1.293,63 1.293,63 

20.6052.0024 ΙΚΑ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 3.000,00 0,00 3.000,00 440,18 440,18 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 78.000,00 60.000,00 75.000,00 70.670,00 64.343,49 

20.6061.0000 

Παροχές ένδυσης (ένδυση 
εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού).Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 20.000,00 20.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 

20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 9.047,64 9.047,64 

20.6211.0000 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για 
φωτισµό οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας. Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 790.000,00 790.000,00 790.000,00 492.301,02 417.627,02 

20.6253.0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 23.000,00 23.000,00 16.338,00 13.142,00 13.142,00 

20.6261.0000 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 
ακινήτων του ∆ήµου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6262.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µονίµων εγκαταστάσεων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 3.000,00 3.000,00 55,30 55,30 

20.6262.0035 
Συντήρηση δικτύου φωτισµού & 
αγορά φωτιστκών σωµάτων  15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 

20.6263.0000 

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 24.800,00 2.642,70 2.642,70 
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20.6264.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 10.000,00 0,00 0,00 

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20.000,00 20.000,00 20.000,00 6.082,38 6.082,38 

20.6612.0000 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 3.000,00 3.000,00 1.154,77 0,00 0,00 

20.6613.0000 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6634.0000 

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισµού.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6635.0000 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 3.000,00 199,31 199,31 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση µεταφορικών 
µέσων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 170.000,00 130.000,00 69.434,89 69.434,89 

20.6642.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών 
για κίνηση αντλιοστασίων 40.000,00 40.000,00 35.000,00 26.561,15 26.561,15 

20.6643.0000 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση 
και φωτισµό 6.000,00 6.000,00 4.000,00 1.784,80 1.784,80 

20.6654.0000 
Προµήθεια λοιπού υλικού.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  5.507,52 5.507,52 5.248,57 1.858,68 1.858,68 

20.6662.0019 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 15.000,00 14.305,91 11.305,70 11.305,70 

20.6662.0020 Προµήθεια λαµπτήρων 45.243,88 24.800,00 45.243,88 0,00 0,00 

20.6671.0000 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 24.800,00 24.800,00 20.000,00 14.580,46 14.580,46 

20.6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 

20.6737.0003 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
Α.Ε. για την διαχείριση αστικών 
στερεών αποβλήτων στα πλαίσια 
λειτ. Α΄φάσης ολοκλ. συστ. διαχ. 
απορ/των (Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού) 925.076,00 925.076,00 925.076,00 117.202,60 117.202,60 

20.6737.0004 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 
Α.Ε. για την αποκοµιδή των 
βιοαποβλήτων στο ∆ήµο Εορδαίας 
(Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού) 60.000,00 60.000,00 20.000,00 0,00 0,00 

20.7131.0015 Προµήθεια απορριµατοφόρου (ΣΑΤΑ) 195.371,75 200.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7135.0004 

Προµήθεια κάδων απορ/των 
Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00 24.800,00 23.194,20 0,00 

20.7135.0020 
Προµήθεια εξοπλισµού για ΦΟΠ 
(ΣΑΤΑ) 34.596,00 0,00 34.596,00 0,00 0,00 

20.7325.0021 
Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου 
Εορδαίας (ΣΑΤΑ) 43.880,29 71.026,02 40.008,86 15.645,37 13.436,29 

20.7325.0022 

Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 
∆ηµοτικών κτιρίων - Ηλεκτροδότηση  
νέας παροχής περιορισµένης ή 
µόνιµης διαρκειας 24.800,00 24.800,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0025 
Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού 
Μεσοβούνου (ΣΑΤΑ) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0026 

Βελτίωση - συµπλήρωση 
ηλεκτροφωτισµού κεντρικής περιοχής 
πόλης (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 
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20.7331.0104 

Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού 
∆ήµου - Ηλεκτροδότηση  νέας 
παροχής περιορισµένης ή µόνιµης 
διάρκειας 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 8.500,00 500,00 7.426,04 7.426,04 7.426,04 

20.8113.0000 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές 
τρίτων 493.811,95 0,00 493.811,95 307.214,65 307.214,65 

20.8116.0000 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 1.000,00 6.000,00 538,17 538,17 538,17 

20.8261.0007 

Επιστροφή ποσού µειωµένου 
τιµολογίου ανταποδοτικών τελών του  
άρθρου 202 Ν 3463/2006 35.327,78 35.327,78 35.327,78 0,00 0,00 

20.8511.0000 
Προβλέψεις µη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 382.944,10 382.944,10 0,00 0,00 0,00 

    5.206.565,39 4.706.931,42 4.335.982,05 1.943.764,30 1.795.834,35 
 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΕΣΟ∆Α 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Προϋπολ/θέντα Βεβαιώσεις 
Εισπραχθέντα 
(Γραµµάτια) 

0311 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 
25 Ν 1828/89). 3.995.078,67 3.995.078,67 2.449.531,60 2.449.495,22 

3211 

Τέλος καθαριότητας και φωτισµού 
(Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα 
κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη) 400.391,04 234.390,96 400.391,04 8,65 

  4.395.469,71 4.229.469,63 2.849.922,64 2.449.503,87 

 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ Π/Υ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΛΙΟΥ 2019 - ΕΞΟ∆Α 
Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµ/θέντα Εγκριθέντα ∆εσµευθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 857.000,00 1.060.000,00 1.060.000,00 386.317,99 386.317,99 

20.6012.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
τακτικών υπαλλήλων και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές.Υπηρεσία Καθαριότητας 
και Ηλεκτροφωτισµού 22.850,00 22.850,00 22.850,00 3.170,67 3.170,67 

20.6012.0002 Εργασία - Νυχτερινά & εξαιρέσιµα τακτικών 87.500,00 87.500,00 87.500,00 24.949,89 24.949,89 

20.6021.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25.000,00 25.000,00 25.000,00 10.073,12 10.073,12 

20.6022.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.000,00 1.000,00 1.000,00 300,46 300,46 

20.6022.0001 
Εργασία - νυχτερινά & εξαιρέσιµα προς 
συµπλήρωση εβδοµαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί 
συµβάση , ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα 
).Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 336.000,00 120.000,00 323.000,00 180.469,12 180.469,12 

20.6042.0001 Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα εκτάκτων 42.000,00 42.000,00 42.000,00 10.741,08 10.741,08 

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε 
σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου 130.000,00 200.000,00 200.000,00 67.989,80 67.989,80 

20.6052.0024 ΙΚΑ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.837,90 2.837,90 

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 98.700,00 25.000,00 95.000,00 49.051,71 49.051,71 

20.6061.0000 

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού 
και ένστολου προσωπικού).Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 15.000,00 15.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 

20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα) 20.000,00 20.000,00 19.746,71 1.746,71 1.746,71 

20.6211.0000 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό 740.000,00 740.000,00 740.000,00 301.582,11 301.582,11 
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οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων 
και παραγωγικής διαδικάσιας.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 

20.6253.0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 15.000,00 15.000,00 12.007,00 9.610,50 9.585,50 

20.6261.0000 
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 
του ∆ήµου 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6262.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.979,26 1.979,26 

20.6262.0035 
Συντήρηση δικτύου φωτισµού & αγορά 
φωτιστκών σωµάτων  3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 

20.6263.0000 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών 
µέσων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 10.000,00 10.000,00 10.000,00 8.582,04 7.720,24 

20.6264.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20.000,00 20.000,00 20.000,00 4.573,88 4.573,88 

20.6612.0000 
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6613.0000 

Προµήθεια εντύπων και υλικών 
µηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6635.0000 
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 3.000,00 3.000,00 857,66 334,62 334,62 

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 170.000,00 170.000,00 229.999,05 61.309,54 61.309,54 

20.6642.0000 
Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για 
κίνηση αντλιοστασίων 40.000,00 40.000,00 40.000,00 25.000,00 25.000,00 

20.6643.0000 
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό 6.000,00 6.000,00 5.957,89 3.000,00 3.000,00 

20.6654.0000 
Προµήθεια λοιπού υλικού.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού  3.131,01 3.131,01 3.000,00 0,00 0,00 

20.6662.0019 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6662.0020 Προµήθεια λαµπτήρων 45.000,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.6671.0000 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

20.6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 15.000,00 15.000,00 15.000,00 14.096,68 12.535,94 

20.6737.0003 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. για 
την διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων 
στα πλαίσια λειτ. Α΄φάσης ολοκλ. συστ. 
διαχ. απορ/των (Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού) 1.191.269,88 1.191.269,88 1.191.269,88 893.452,41 893.452,41 

20.7131.0015 Προµήθεια απορριµατοφόρου (ΣΑΤΑ) 52.928,35 60.324,83 0,00 0,00 0,00 

20.7135.0000 Λοιπός εξοπλισµός. (ΣΑΤΑ) 930,00 0,00 930,00 620,00 620,00 

20.7135.0004 
Προµήθεια κάδων απορ/των Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 20.000,00 20.000,00 19.790,40 0,00 0,00 

20.7135.0020 Προµήθεια εξοπλισµού για ΦΟΠ (ΣΑΤΑ) 34.596,00 34.596,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0021 

Επέκταση - Συντήρηση δικτύου Φ.Ο.Π. 
∆ήµου Εορδαίας - Ηλεκτροδότηση  νέας 
παροχής περιορισµένης ή µόνιµης διαρκειας 
(ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 12.250,18 292,64 292,64 

20.7325.0022 
Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών 
κτιρίων (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0025 
Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού 
Μεσοβούνου (ΣΑΤΑ) 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.7325.0026 
Βελτίωση - συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού 
κεντρικής περιοχής πόλης (ΣΑΤΑ) 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 

20.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού. 14.000,00 0,00 14.000,00 13.312,02 13.312,02 

20.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 188.865,25 0,00 188.865,25 187.429,33 187.429,33 

20.8116.0000 ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων. 23.947,63 0,00 23.947,63 23.947,63 23.947,63 

20.8122.0006 
Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου Εορδαίας 
(ΣΑΤΑ) 4.523,91 4.523,91 0,00 0,00 0,00 

20.8261.0002 ∆ιάφορες επιστροφές εσόδων 924,25 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.8261.0007 

Επιστροφή ποσού µειωµένου τιµολογίου 
ανταποδοτικών τελών του  άρθρου 202 Ν 
3463/2006 34.403,53 35.327,78 5.874,74 5.874,74 5.874,74 

20.8511.0000 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων 234.390,96 234.390,96 0,00 0,00 0,00 
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υπολοίπων 

    4.725.960,77 4.488.914,37 4.458.846,39 2.307.645,85 2.300.198,31 
 

Από τους παραπάνω πίνακες βλέπουµε ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά τον Ιούλιο 2019 ήταν αυξηµένα σε 
σχέση µε αυτά του Ιουλίου έτους 2018 και συγκεκριµένα 2.449.503,87  € και 1.954.014,58 € αντίστοιχα 
(Αύξηση εισπραχθέντων κατά 495.489,29). Τα συνολικά έσοδα για το 2018 έφτασαν τελικά στο ύψος του 
ποσού των 3.811.951,22 €, γεγονός που υποστηρίζει την πρόβλεψη µας ότι το ποσό των εισπραχθέντων 
µέχρι τέλος του 2019, θα φτάσει κοντά στο ύψος των  προϋπολογισθέντων.   
Για το έτος 2020, τα έξοδα της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού,  θα ανέλθουν στο ποσό των 
4.819.290,47 € (4.561.665,47 + ΕΞΟ∆Α ΣΑΤΑ 257.525,00). Συγκεκριµένα: 

Κωδικός Περιγραφή ∆ιαµορφωθέντα Ανταποδοτικά ΣΑΤΑ 

20.6011.0000 

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 1.100.000,00 1.100.000,00   

20.6012.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων 
και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 34.350,00 34.350,00   

20.6012.0002 Εργασία - Νυχτερινά & εξαιρέσιµα τακτικών 100.400,00 100.400,00   

20.6021.0000 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 25.000,00 25.000,00   

20.6022.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων αορίστου 
χρόνου και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και 
λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.300,00 1.300,00   

20.6022.0001 
Εργασία - νυχτερινά & εξαιρέσιµα προς συµπλήρωση 
εβδοµαδιαίας ΑΟΡΙΣΤΟΥ 2.300,00 2.300,00   

20.6041.0000 

Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί συµβάση , 
ηµεροµησθίων ωροµισθίων κλπ) (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά επιδόµατα 
).Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 44.000,00 44.000,00   

20.6042.0000 

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας εκτάκτων υπαλλήλων 
(επί συµβάση , ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)  και για 
εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθεΥπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 8.700,00 8.700,00   

20.6042.0001 Εργασία -Νυχτερινά εξαιρέσιµα εκτάκτων 19.300,00 19.300,00   

20.6051.0000 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου 
∆ικαίου 220.000,00 220.000,00   

20.6052.0024 ΙΚΑ  ΑΟΡΙΣΤΟΥ 7.000,00 7.000,00   

20.6054.0024 
ΙΚΑ ΕΚΤΑΚΤΩΝ Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 11.880,00 11.880,00   

20.6061.0000 

Παροχές ένδυσης (ένδυση εργατοτεχνικού και ένστολου 
προσωπικού).Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 20.000,00 20.000,00   

20.6063.0001 Λοιπές παροχές σε είδος ( Γάλα) 36.000,00 36.000,00   

20.6211.0000 

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικάσιας.Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 720.000,00 720.000,00   

20.6253.0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 8.000,00 8.000,00   

20.6261.0000 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 2.000,00 2.000,00   

20.6262.0000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 2.000,00 2.000,00   

20.6262.0035 Συντήρηση δικτύου φωτισµού & αγορά φωτιστκών σωµάτων  3.000,00 3.000,00   

20.6263.0000 
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 13.000,00 13.000,00   

20.6264.0000 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων.Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού 18.000,00 18.000,00   

20.6323.0000 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 7.000,00 7.000,00   

20.6612.0000 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 1.000,00   

20.6613.0000 
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 1.000,00   

20.6635.0000 Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 1.000,00   

20.6641.0000 

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 80.000,00 80.000,00   

20.6642.0000 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 80.000,00 80.000,00   
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αντλιοστασίων 

20.6643.0000 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 7.000,00 7.000,00   

20.6654.0000 
Προµήθεια λοιπού υλικού.Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού  3.198,47 3.198,47   

20.6662.0019 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 15.000,00   

20.6662.0020 Προµήθεια λαµπτήρων 45.000,00 45.000,00   

20.6671.0000 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 15.000,00 15.000,00   

20.6671.0004 Προµήθεια ελαστικών       

20.6672.0000 Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων 20.000,00 20.000,00   

20.6737.0003 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. για την διαχείριση 
αστικών στερεών αποβλήτων στα πλαίσια λειτ. Α΄φάσης 
ολοκλ. συστ. διαχ. απορ/των (Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού) 1.397.280,00 1.397.280,00   

20.6737.0004 

Προγρ. σύµβαση µε την ∆ΙΑ∆ΥΜΑ Α.Ε. για την αποκοµιδή 
των βιοαποβλήτων στο ∆ήµο Εορδαίας (Υπηρεσία 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισµού) 1.299,00 1.299,00   

20.7131.0015 Προµήθεια απορριµατοφόρου (ΣΑΤΑ) 52.929,00   52.929,00 

20.7135.0000 
Λοιπός εξοπλισµός (Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού) (ΣΑΤΑ) 10.000,00   10.000,00 

20.7135.0004 
Προµήθεια κάδων απορ/των Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισµού 24.800,00 24.800,00   

20.7135.0020 Προµήθεια εξοπλισµού για ΦΟΠ (ΣΑΤΑ) 34.596,00   34.596,00 

20.7325.0021 

Επέκταση - Συντήρηση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου Εορδαίας - 
Ηλεκτροδότηση  νέας παροχής περιορισµένης ή µόνιµης 
διαρκειας (ΣΑΤΑ) 50.000,00   50.000,00 

20.7325.0022 Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών κτιρίων (ΣΑΤΑ) 50.000,00   50.000,00 

20.7325.0025 Συντήρηση εξωτερικού φωτισµού Μεσοβούνου (ΣΑΤΑ) 10.000,00   10.000,00 

20.7325.0026 
Βελτίωση - συµπλήρωση ηλεκτροφωτισµού κεντρικής 
περιοχής πόλης (ΣΑΤΑ) 50.000,00   50.000,00 

20.8111.0000 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού       

20.8113.0000 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων       

20.8116.0000 ∆απάνες προµήθειιας αναλωσίµων       

20.8122.0006 Επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. ∆ήµου Εορδαίας (ΣΑΤΑ)       

20.8261.0002 ∆ιάφορες επιστροφές εσόδων       

20.8261.0007 
Επιστροφή ποσού µειωµένου τιµολογίου ανταποδοτικών 
τελών του  άρθρου 202 Ν 3463/2006 48.000,00 48.000,00   

20.8511.0000 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 418.858,00 418.858,00   

    4.819.190,47 4.561.665,47 257.525,00 
 

 
Κατά συνέπεια  προτείνεται: 
 
α) να παραµείνουν οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού, ως είχαν το έτος 2019 χωρίς καµία µεταβολή 
 
β) να γίνει αποδεκτό το αίτηµα του συλλόγου πολυτέκνων για µειωµένο τιµολόγιο ανταποδοτικών τελών κατά 
50%, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και πολύτεκνούς, χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. 
 
Συγκεκριµένα προτείνονται οι κάτωθι συντελεστές: 
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∆ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ               

   Η ΑΥΞΗΣΗ ΠΕΡΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ  0,00%         

     2019  2020   

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   τµ 2019 ΣΥΝΤ 2019 ΕΣΟ∆Α 2019 
ΑΥΞΗΣΗ τµ 
το 2019 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
τµ 1/1/2020 ΣΥΝΤ 2020 ΕΣΟ∆Α 2020   

1 1 Α ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   365.000 τµ 1,99 726.350,00 € 24.000 τµ 389.000 τµ 1,99 774.110,00 €   

2 2α Β ΖΩΝΗ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   485.000 τµ 1,59 771.150,00 € 16.000 τµ 501.000 τµ 1,59 796.590,00 €   

  2β ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧ. ΠΟΛΕΩΣ   44.000 τµ 0,93 40.920,00 € 3.000 τµ 47.000 τµ 0,93 43.710,00 €   

  2γ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ τµ   135.125 τµ 1,15 155.393,75 € 8.000 τµ 143.125 τµ 1,15 164.593,75 €   

3 3α ΑΠΟΘΗΚΕΣ   42.000 τµ 1,54 64.680,00 € 2.000 τµ 44.000 τµ 1,54 67.760,00 €   

  3β 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΤΟΣ σχεδίου 
ΜΕΧΡΙ 1000τµ   8.918 τµ 0,68 6.064,24 €  τµ 8.918 τµ 0,68 6.064,24 €   

  3γ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΚΤΟΣ σχεδίου   2.998 τµ 0,68 2.038,64 €  τµ 2.998 τµ 0,68 2.038,64 €   

  3δ 
ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΌ 6000 και άνω 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 60% κτίρια ΑΗΣ 62.172 τµ 4,33 269.204,76 €  τµ 62.172 τµ 4,33 269.204,76 €   

        35.000 τµ 4,33 151.550,00 €  τµ 35.000 τµ 4,33 151.550,00 €   

      οικισµός 18.680 τµ 1,94 36.239,20 € -18.680 τµ  τµ 1,94 0,00 €   

      ∆ΙΑ∆ΥΜΑ 22.096 τµ 4,33 95.675,68 €  τµ 22.096 τµ 4,33 95.675,68 €   

  3ε ΙΕΡΟΙ ΝΑΟΙ - ΧΩΡΟΙ ΛΑΤΡΕΙΑΣ    τµ 0,26 0,00 €  τµ  τµ 0,26 0,00 €   

4 4 Β ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   40.000 τµ 3,36 134.400,00 € 7.000 τµ 47.000 τµ 3,36 157.920,00 €   

5 5 ΟΤΕ   25.270 τµ 3,30 83.391,00 €  τµ 25.270 τµ 3,30 83.391,00 €   

    ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ   20.000 τµ 3,30 66.000,00 €  τµ 20.000 τµ 3,30 66.000,00 €   

6 6α 
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΝΤΟΣ σχεδίου 
ΜΕΧΡΙ 1000 τµ   10.465 τµ 1,61 16.848,65 € 2.000 τµ 12.465 τµ 1,61 20.068,65 €   

  6β ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥΣ ΕΚΤΟΣ σχεδίου   17.478 τµ 0,93 16.254,54 € 3.000 τµ 20.478 τµ 0,93 19.044,54 €   

  6γ 
ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΠΌ 6000 και 
άνω ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 30%     0,28 0,00 €  τµ  τµ 0,28 0,00 €   

7 7 Α ΖΩΝΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   220.500 τµ 4,33 954.765,00 € 9.000 τµ 229.500 τµ 4,33 993.735,00 €   

        ΣΥΝΟΛΟ 3.590.925,46 €   ΣΥΝΟΛΟ 

3.711.456,26 
€   

    ΣΥΝΟΛΟ 1.554.702 τµ         

              

   

ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2019 3.590.925,46 € 3,36%      

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2020 3.711.456,26 €       

    ∆ΙΑΦΟΡΑ 120.530,80 €           
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ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ∆ΗΜΟΙ   

     2019  2020   

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   τµ 2019 ΣΥΝΤ 2019 ΕΣΟ∆Α 2019 
ΑΥΞΗΣΗ τµ το 
2019 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
τµ 1/1/2020 ΣΥΝΤ 2020 ΕΣΟ∆Α 2020 ΣΥΝΟΛΑ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΛΑΣΤΗΣ   0,00%         25.578,51 € 

    ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   32.004 τµ 0,69 22.082,76 € 2.000 τµ 34.004 τµ 0,69 23.462,76 €   

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   1.525 τµ 0,91 1.387,75 € 800 τµ 2.325 τµ 0,91 2.115,75 €   

∆ΗΜΟΣ ΒΕΡΜΙΟΥ   0,00%         111.785,76 € 

    ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   98.256 τµ 0,91 89.412,96 € 7.000 τµ 105.256 τµ 0,91 95.782,96 €   

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   12.548 τµ 1,10 13.802,80 € 2.000 τµ 14.548 τµ 1,10 16.002,80 €   

∆ΗΜΟΣ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ   0,00%         108.697,30 € 

    ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   118.526 τµ 0,74 87.709,24 € 8.000 τµ 126.526 τµ 0,74 93.629,24 €   

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   14.521 τµ 0,86 12.488,06 € 3.000 τµ 17.521 τµ 0,86 15.068,06 €   

∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ   0,00%         185.289,64 € 

    ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ   61.582 τµ 0,91 56.039,62 € 7.000 τµ 68.582 τµ 0,91 62.409,62 €   

    ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ   7.100 τµ 1,10 7.810,00 € 1.500 τµ 8.600 τµ 1,10 9.460,00 €   

    ∆ΕΗ (Καρυοχωρίου) σύνολο 26.194τµ                   

      0-1000  τµ 1,99 0,00 €  τµ  τµ 1,99 0,00 €   

      1000-6000  τµ 1,56 0,00 €  τµ  τµ 1,56 0,00 €   

      6000 και άνω 26.194 τµ 4,33 113.420,02 €  τµ 26.194 τµ 4,33 113.420,02 €   

       404.153,21 €  ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΝΕΝΟΥΜΕΝΩΝ ∆ΗΜΩΝ 431.351,21 € 

              

   

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2019 3.995.078,67 € 3,70%      

   ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ 2020 4.142.807,47 €       

    ∆ΙΑΦΟΡΑ 147.728,80 €           
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Τα έσοδα στην υπηρεσία ανταποδοτικών τελών θα κυµανθούν όπως παρακάτω: 

  Υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού    

Κωδικός Περιγραφή Προϋπολ/θέντα 

    2020 

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89). 4.142.807,47 

3211 
Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα 
οικονοµικά έτη) 418.858,00 

    4.561.665,47 
 

O Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στην κ Τερζοπουλου , η οποία έκανε παρατηρήσεις και ζήτησε 
διευκρινήσεις ως προς το ύψος των τακτικών αποδοχών, τα µη εισπρακτέα υπόλοιπα καθώς και για την 
προµήθεια ανταλλακτικών κάδων και υλικών απολύµανσης αυτών. Τόνισε ότι θα έπρεπε το µειωµένο τέλος 
να αφορά και άλλες ευπαθείς κοινωνικές οµάδες όπως άνεργοι , µονογονεϊκες οικογένειες κλπ και να 
χορηγείται µε εισοδηµατικά κριτήρια.  Επίσης παρατήρησε ότι η δαπάνη ηλεκτροφωτισµού είναι υψηλή σε 
σχέση µε τον φωτισµό των κοινόχρηστων χώρων , οδών και πλατειών.  Θα καταθέσει εναλλακτική πρόταση. 
Το µέλος Στ.Μπίγγας ζήτησε να υπάρχει διαβάθµιση στην χορήγηση των µειωµένων τελών µε βάση τα 
κοινωνικό – οικονοµικά κριτήρια µε διεύρυνση  και σε άλλες κατηγορίες ευπαθών κοινωνικών οµάδων . 
Το µέλος Ε. Κοκκινιδης, τόνισε ότι πρέπει να εφαρµοστούν κοινωνικό – οικονοµικά κριτήρια για την µείωση 
των τελών σε ευπαθείς κοινωνικές οµάδες και γι’αυτό θα καταθέσει εναλλακτική πρόταση. 
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 143/2019 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 

 
1.   τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροπ/κε και ισχυει 
2.   την υπ’αριθµ. 26151/11-12-2019 εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία  
 

Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Εορδαίας την επιβολή τελών για το οικονοµικό έτος 2020  ως 
εξής: 

α) να παραµείνουν οι συντελεστές καθαριότητας και φωτισµού, ως είχαν το έτος 2019 χωρίς καµία µεταβολή 
 
β) να γίνει αποδεκτό το αίτηµα του συλλόγου πολυτέκνων για µειωµένο τιµολόγιο ανταποδοτικών τελών κατά 
50%, για άτοµα µε ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και πολυτέκνους, χωρίς εισοδηµατικά κριτήρια. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 143/2019. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
 2.Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3.∆ηµήτριος Καρακασιδης 
 4.Αθηνά Τερζοπουλου 
 5.Στέφανος Μπιγγας 
 6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
 7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
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