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 Απξηιίνπ 2020 

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

  

ηελ Πάηξα ζήκεξα, ηελ 28
ε
 Απξηιίνπ 2020, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 11:00, κεηά απφ 

γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 15/24-4-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηνπ αξηζ. 55/11-3-2020 ΦΔΚ, ζην νπνίν 

δεκνζηεχζεθε ε Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «Καηεπείγοληα κέηρα αληηκεηώπηζες 

ηφλ αρλεηηθώλ ζσλεπεηώλ ηες εκθάληζες ηοσ θορφλαχού COVID – 19 θαη ηες αλάγθες 

περηορηζκού ηες δηάδοζής ηοσ», ηελ αξηζ. 40/31-3-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δζσηεξηθψλ «Δλεκέρφζε γηα ηελ εθαρκογή ηοσ θαλοληζηηθού πιαηζίοσ αληηκεηώπηζες ηοσ 

θορφλοχού COVID-19, αλαθορηθά κε ηελ οργάλφζε θαη ιεηηοσργία ηφλ δήκφλ» ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ ηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – Αληηπξφεδξνο, 3] 

Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 4] Αθξηβή ακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 

5] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 6] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] 

Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 8] Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 9] Ισάλλεο 

Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 10] Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 11] Θεφδσξνο 

Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.  

Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο θαη Ισάλλεο Σζηκπνχθεο – ηαθηηθφ 

κέινο, απνρψξεζαλ απφ ηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο 

δηαηάμεσο (Αξηζκφο απνθάζεσο 232/2020). 

Ο θ. Νηθφιανο Παπαδεκάηνο δελ ζπκκεηείρε ζηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη θιήζεθε.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηελ αξρή, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  ην αξηζ. 

(1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «Μέηξα νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο δεκνηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 4781/27-4-2020 

δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 4746/24-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ 

Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ,Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο – Γ/λζε Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ θαη Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο, Γ/λζε 

Οηθνλνκηθψλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Σελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  - ΘΔΜΑ: «Μέηξα 

νηθνλνκηθήο ειάθξπλζεο δεκνηψλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνχ». 

 

…………………………………………………………………………………………….................. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, θαη ηελ εηζήγεζή ηνπ σο αξκφδηνπ 

εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ σο θάησζη: 

«Χο Γεκνηηθή Αξρή είλαη γλσζηφ φηη δηεθδηθνχκε ηελ πιήξε θαη επαξθή ρξεκαηνδφηεζε ηεο Σνπηθήο 

Γηνίθεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ,  γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Γήκσλ ζηελ θαηεχζπλζε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθψλ αλαγθψλ. 

Οη θπξίαξρεο πνιηηηθέο φκσο πνπ εθαξκφδνληαη δηαρξνληθά ζχκθσλα κε ηνπο αζηηθνχο λφκνπο ησλ εθάζηνηε 

θπβεξλήζεσλ, ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο δειαδή,  είλαη ζε αληίζεηε θαηεχζπλζε απφ ηε ζέζε καο  απηή,  ζην δφγκα,  

ε θάζε ππεξεζία πνπ πξνζθέξεηαη  ζην ιαφ  πξέπεη λα πιεξψλεηαη  απφ απηφλ σο αληαπνδνηηθή,  παξά ηνπ φηη ηελ 

έρεη πξνπιεξψζεη πνιιαπιάζηα κε άκεζε θαη έκκεζε ιεζηξηθή θνξνιφγεζε. 

ηφρνο καο είλαη ε θαηάξγεζε θάζε είδνπο  ηειψλ θαη θφξσλ γηα ππεξεζίεο παξερφκελεο πξνο ην ιαφ  φπσο 

ζε πγεία, πξφλνηα, παηδεία ,αζιεηηζκφ, πνιηηηζκφ, πξνζρνιηθήο ειηθίαο , θαιιηηερληθήο παηδείαο, δεκνηηθψλ θαη 

αληαπνδνηηθψλ ηειψλ θ.ι.π. 
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Απηφο ν ζηφρνο καο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηεο πάιεο γηα αλαηξνπή ησλ ζπζρεηηζκψλ δχλακεο ζε 

θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ επίπεδν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο. 

Σαπηφρξνλα  κε ηηο ζέζεηο καο απηέο θαη ηνπο ζηφρνπο γηα ηνπο νπνίνπο αγσληδφκαζηε, δηεθδηθνχκε ηελ 

πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ θαη ηελ επηζηξνθή ησλ παξαθξαηεζέλησλ ζεζκνζεηεζέλησλ πφξσλ πνπ 

κε λφκνπο έρνπλ ςεθηζηεί γηα ηελ Σνπηθή  Γηνίθεζε θαη πνπ κε βάζε ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2020 νη Γήκνη 

ζα έπξεπε λα ιάβνπλ 6 δηο 62 εθαη.επξψ αληί ηνπ 1 δηο 857 εθαη. επξψ, δειαδή 4 δηο  205 εθαη. επξψ ιηγφηεξα , ηα 

νπνία ΄΄δελ πάλε ζηε ζάιαζζα’’ , αιιά εληζρύνπλ  ΄΄επελδπηηθά’’ κνλνπώιηα  θαη ηξαπεδηθό θεθάιαην πνπ 

ιεειάηεζαλ θαη ιεειαηνύλ ην ιαό καο. 

Δμ αηηίαο φισλ  απηψλ , φινη γλσξίδνπκε ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε πξνο ηνπο Γήκνπο πνπ ζε ζχγθξηζε κε ην 

2009  ε ρξεκαηνδφηεζε έρεη κεησζεί θαηά 62 %   

ηε ζπδήηεζή ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην αξρέο Γεθέκβξε ηνπ 2019 γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηνπ 2020, 

είρακε αλαθέξεη φηη «ζην βαζκφ πνπ πεξλάεη απφ ην ρέξη καο θαη κέζα ζε απηφ ην ηνπίν ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο, 

θάλνπκε φηη κπνξνχκε λα βνεζήζνπκε ηε ιατθή νηθνγέλεηα & κηθξνκεζαίνπο επαγγεικαηίεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηηο 

πνιηηηθέο ησλ κλεκνλίσλ πνπ ε θάζε θπβέξλεζε πινπνηεί». 

 Βεβαίσο δελ είλαη κφλν ηα κλεκφληα αιιά & φιν ην αληηιατθφ νπινζηάζην πνπ άθεζαλ πίζσ ηνπο & πνπ 

επίζεο ε θάζε θπβέξλεζε πινπνηεί. 

 ε απηή ηε θξίζηκε φκσο πεξίνδν ιφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ, ε θαηάζηαζε γηα ην ιαφ καο έρεη 

επηδεηλσζεί. 

ηε ζπλέρεηα ηεο επίζεζεο πνπ δέρηεθε απφ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, ε παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ  

δξα σο θαηαιχηεο ζηελ χθεζε ηεο θαπηηαιηζηηθήο  νηθνλνκίαο,  ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε αθφκε κεγαιχηεξε 

επηδείλσζε  ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ . 

Δίλαη απαξαίηεην λα δπλακψζεη ε πάιε , ε νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο θαη ε δηεθδίθεζε γηα λα κελ πιεξψζεη 

μαλά ν ιαφο θαη απηή ηελ θξίζε.     

Γηα λα κελ κείλνπλ ηα ‘’έθηαθηα ‘’αληηιατθά κέηξα πνπ έξρνληαη  σο ‘’έθηαθηα’’ αιιά κε ζηφρν λα κείλνπλ 

θαη λα αλαηξέςνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη εηζνδήκαηα . 

Έηζη εθαξκφζηεθαλ θαη ηα  κέηξα  ΄΄έθηαθησλ ζπλζεθψλ ‘’  κε ηα κλεκφληα απφ φιεο ηηο θπβεξλήζεηο . 

Απηά ηα κέηξα δελ είλαη πνπ από ‘’έθηαθηα’’ πνπ μεθίλεζαλ θαη δήζελ ‘’πξνζσξηλά’’ έρνπλ γίλεη πιένλ 

κόληκα;;;; 

΄΄Αγθάιηαζαλ΄΄ εξγαδφκελνπο, ζπληαμηνχρνπο , απηναπαζρνινχκελνπο, αγξφηεο, κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο , 

επαγγεικαηίεο θαη εκπφξνπο, πνπ ήδε έδηλαλ κάρε γηα ηελ επηβίσζε ηνπο θαη ηψξα κε ηελ παλδεκία δέρνληαη ην 

ηειεησηηθφ ρηχπεκα. 

Έρεη πιένλ δεκηνπξγεζεί κηα έθηαθηε ηδηαίηεξα δπζκελήο θαηάζηαζε ζηελ φπνηα έρεη πεξηέιζεη ν Παηξατθφο 

ιαφο θαη ν ιαφο ηεο ρψξαο καο, ζηελ νπνία ε Γεκνηηθή Αξρή   απφ ηελ  αξρή ηεο εθδήισζεο ηεο παλδεκίαο  πήξε 

κέηξα ηφζν εληφο ησλ Τπεξεζηψλ καο πξνζηαηεπηηθά αιιά θαη νηθνλνκηθά σο πξνο ην εηζφδεκα  ησλ εξγαδνκέλσλ  

καο  φ,πνπ ζηακάηεζε ε ιεηηνπξγία  , ιφγσ ηνπ θνξσλντνχ, δνκψλ θαη Τπεξεζηψλ πνπ εξγάδνληαλ,  φζν θαη ζε 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο Γεκφηεο  καο ζε ζρέζε θαη κε ηελ πξνζηαζία  ηεο πγείαο, αιιά θαη κε θνηλσληθέο ππεξεζίεο κε 

ελίζρπζε ηνπο απφ εξγαδφκελνπο  άιισλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ καο θαη ησλ Ννκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ. 

Παξάιιεια κε ηνπο αγψλεο πνπ πξέπεη λα θάλνπκε γηα λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη , νη ζπληαμηνχρνη θαη 

κηθξνκεζαίνη  απηά πνπ δηθαηνχληαη , ζέινπκε    σο Γήκνο εμαληιψληαο  ηα φπνηα πεξηζψξηα  έρνπκε,  λα δψζνπκε  

κέζα ζε απηή ηε θαηάζηαζε πνπ βηψλεη ν Παηξατθφο ιαφο  κηα αθφκε νηθνλνκηθή ειάθξπλζε βνεζψληαο έηζη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ην ιαφ,  επαγγεικαηίεο θαη κε,  πνπ πιήηηεηαη , ιφγσ ηεο παλδεκίαο. 

πγθεθξηκέλα πξνηείλνπκε:  

1) Σελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ νηθηαθνύ ζπληειεζηή ηνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο ζε θαζαξηόηεηα & 

ειεθηξνθσηηζκό από 1,50 πνπ είλαη ζήκεξα ζε 1,20 γηα ην Γήκν Παηξέσλ,  Γεκνηηθέο Δλόηεηέο & Tνπηθέο 

Κνηλόηεηεο πνπ ηζρύεη ηώξα ν ππόςε ζπληειεζηήο 1,50. 

 Ήδε είρακε πξνβεί κέρξη ζήκεξα ζε πξνεγνύκελεο κεηώζεηο από 1,95 πνπ ήηαλ ν ζπληειεζηήο ην 2014 

όηαλ αλαιάβακε ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ζε 1,70 & ζε 1,50 αληίζηνηρα. 

Δίκαζηε ν κνλαδηθόο Γήκνο ζηελ Διιάδα πνπ κε βάζε ηελ έθηαζε ηνπ γηα ηελ νπνία απαηηείηαη 

ζεκαληηθό θόζηνο ππεξεζηώλ θαζαξηόηεηαο  θαη ειεθηξνθσηηζκνύ, έρνπκε ηνπο ρακειόηεξνπο  ζπληειεζηέο  

ηνπ ηέινπο απηνύ.  

2)    Σελ απαιιαγή ελνηθίσλ από αθίλεηα & θαηαζηήκαηα πνπ έρεη εθκηζζώζεη ν Γήκνο  γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ.  

3)  Σελ απαιιαγή ελνηθίσλ από θπιηθεία ζηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα & από θπιηθεία θνηκεηεξίσλ, θαζώο 

& Γεκνηηθώλ γεπέδσλ γηα όζν ρξνληθό δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο, ιόγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο 

εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

εκεηψλνπκε εδψ φηη νη ζρεηηθέο Κ.Τ.Α αλαθέξνπλ κφλν κείσζε ελνηθίσλ θαηά 40% ζε εθκηζζσκέλα  αθίλεηα 

ησλ Γήκσλ θαη φρη απαιιαγή ελνηθίσλ , ελψ γηα ηα θπιηθεία αλαζηνιή ηεο θαηαβνιήο ηνπ ελνηθίνπ γηα ην ρξνληθφ  

απηφ δηάζηεκα θαη φρη απαιιαγή απηψλ , ελώ εκείο πξνηείλνπκε ηελ πιήξε απαιιαγή όισλ απηώλ ησλ ελνηθίσλ 

γηα ην δηάζηεκα απηό. 

4)     α)  Σελ απαιιαγή ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ επαγγεικαηηθό ζπληειεζηή 3,40 – 1,80 – 1,20 – 

0,9  θαζώο θαη ησλ  μελνδνρείσλ  πνπ αλήθνπλ ζηνλ ζπληειεζηή 4,5 θαη έρεη απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο 

ζύκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ  από ην αληαπνδνηηθό ηέινο θαζαξηόηεηαο & ειεθηξνθσηηζκνύ, γηα ην ρξνληθό 

δηάζηεκα πνπ ηζρύεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ ππόςε επηρεηξήζεσλ ιόγσ θνξσλντνύ. 

β) Σελ απαιιαγή από ηα ηέιε παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (ηέινο θαηάιεςεο 
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ηξαπεδνθαζηζκάησλ), γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο θαη γηα όζν ρξόλν ηζρύεη ιόγσ 

ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνύ θαζώο θαη 

γ) Απφ ην ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 0,5% 

δ) Απφ ην ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνχλησλ 0,5% 

ε) Απφ ην ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο – δσληαλήο κνπζηθήο 5% 

Οη πεξηπηψζεηο γ), δ)  &  ε) ηζρχνπλ επίζεο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ησλ 

ππφςε επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

εκεηψλνπκε  φηη ηηο απαιιαγέο απφ ηα ελνίθηα  ησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ ζπγθξνηεκάησλ πνπ 

αλαθέξακε,  ζα ηηο πινπνηήζνπλ νη ζρνιηθέο επηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη θαη θαζ χιελ αξκφδηεο. 

Παξάιιεια ζπλερίδνπκε θαη γηα ην έηνο 2020 ηηο κεηώζεηο ζε πνζνζηό 50% αιιά θαη απαιιαγέο θαηά 

100% ησλ ‘’εππαζώλ νκάδσλ ‘’ από ηα αληαπνδνηηθά ηέιε  ρσξίο λέα αίηεζε ηνπο γηα ην 2020. 

Νέα αίηεζε ππνβάιινπλ κόλν νη λένη δηθαηνύρνη όπσο π.ρ. άλεξγνη θαη δηθαηνύρνη ΚΔΑ πξνθεηκέλνπ λα 

εληαρζνύλ ζηηο απαιιαγέο, όζνη θαζίζηαληαη εληόο ηνπ 2020 άλεξγνη, δηθαηνύρνη ΚΔΑ θαη γεληθά λένη 

δηθαηνύρνη.  

Πξόθεηηαη γηα 12 θαηεγνξίεο ζπλδεκνηώλ καο όπσο άλεξγνη, άπνξνη, πνιύηεθλνη, ηξίηεθλνη, ΑΜΔΑ, 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο, δηθαηνύρνη ΚΔΑ θ.ι.π πνπ έρνπκε απαιιάμεη από ηέιε θαη πνπ όινη γλσξίδνπκε κε ηηο 

απνθάζεηο πνπ έρνπκε ιάβεη ζηα Γ.. από ην 2014 κέρξη ζήκεξα. 

Γλσξίδνπκε φηη νη πξνηάζεηο καο απηέο ζα θέξνπλ επηδείλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ Γήκνπ καο  ζε 

θξίζηκνπο ηνκείο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη γηα λα κπνξέζνπκε λα θξαηεζνχκε φξζηνη ζηελ πνξεία, απαηηείηαη 

δηεθδίθεζε απφ ηελ θπβέξλεζε κεγάιεο  ρξεκαηνδφηεζεο, εθ φζνλ δελ γίλεηαη θαηνξζσηφ αθφκα λα έρνπκε απηά 

πνπ δηθαηνχκαζηε θαη αλαθέξακε εηζαγσγηθά. 

Θα ππνρξεσζνχκε ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ καο  ζε ζρέζε κε δαπάλεο  πνπ έρνπκε πξνγξακκαηίζεη,  

δηαθπιάζζνληαο κηζζνδνζία ησλ εξγαδνκέλσλ καο θαη ιεηηνπξγία ησλ Τπεξεζηψλ. 

Έρνληαο ππ φςε βεβαίσο θαη ηηο νηθνλνκηθέο απαηηήζεηο  πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ κεηεγθαηάζηαζε ησλ 

Τπεξεζηψλ  θαζαξηφηεηαο  ηεο Ξεξφιαθαο. 

Με πείζκα ζα δηεθδηθήζνπκε ηα θνλδχιηα πνπ απαηηνχληαη γηα λα ρξεκαηνδνηεζνχλ ηα έξγα πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Σνπηθφ ρέδηφ καο γηα ηελ Γηαρείξηζε Απνβιήησλ θαη λα κελ αλαηξαπεί ν  ζρεδηαζκφο πνπ 

έρνπκε θάλεη γηα λα θχγνπκε απφ ηελ Ξεξφιαθα. 

Βεβαίσο δελ είλαη κφλν απηέο νη ππνρξεψζεηο καο δηφηη έρνπκε θαη απνπιεξσκέο δαλείσλ πνπ νη 

πξνεγνχκελεο Γεκνηηθέο Αξρέο είραλ πάξεη (πιελ ηνπ θ Γεκαξά φπσο έρνπκε πεη ) θαη  πιεξψλνπκε εκείο . 

Παξαιάβακε δάλεηα ζηελ αξρή ηεο ζεηείαο καο ηελ 1
ε
 επηέκβξε 2014 χςνπο 21 εθαη. 123 ρηιηάδεο επξψ 

θαη ζηηο 31/12/19 ηα έρνπκε θηάζεη ζηα 10 εθαη. 500 ρηιηάδεο επξψ έρνληαο απνπιεξψζεη πάλσ απφ ην 50% απηψλ . 

Αθφκα θαη κέζα ζην ηνπίν απηφ ηεο ππνρξεκαηνδφηεζεο θαη ππνρξεψζεψλ καο, έρεη επηηειεζηεί θαη 

επηηειείηαη πξσηφγλσξν έξγν απφ ηε Γεκνηηθή Αξρή πνπ ην γλσξίδεη πνιχ θαιά ν Παηξατθφο ιαφο  ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, απφ Σερληθφ ζε δσηηθήο ζεκαζίαο  έξγα, κέρξη θνηλσληθφ θαη απφ αζιεηηθφ θαη αλαςπρή κέρξη πνιηηηζηηθφ, 

εληζρχνληαο παξάιιεια θαη ην εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ καο ζε δεηήκαηα πνπ γλσξίδνπλ θαη ηνπο απαζρνινχζαλ 

ρξφληα πξηλ, απφ εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο, αιιά θαη ησλ ζπλδεκνηψλ καο κε απνθάζεηο κείσζεο θαη απαιιαγψλ  ηειψλ 

πνπ έρνπκε θάλεη κέρξη ζήκεξα, θαηάξγεζε ηξνθείσλ ζηνπο Γεκνηηθνχο Παηδηθνχο ηαζκνχο , δσξεάλ παηδηθέο 

θαηαζθελψζεηο, θνηλσληθά θξνληηζηήξηα αιιειεγγχεο, ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηηκνινγίσλ χδξεπζεο  θαη άιια επίζεο 

γλσζηά, θαζψο θαη δηαθξηηηθφ δίθηπν παξνρήο ζπζζηηίσλ απφ δηθέο καο εγθαηαζηάζεηο πνπ θαηαζθεπάζακε θαη 

νξγαλψζακε γηα ηελ παξαζθεπή ησλ, γηαηί ζηνλ 21
ν
  αηψλα εθεί έρεη θέξεη ην ιαφ καο ν θαπηηαιηζηηθφο δξφκνο 

αλάπηπμεο  !!!!!    

Παξαιάβακε φκσο δάλεηα χςνπο 2 εθαη. 800 ρηιηάδσλ επξψ αθφκα θαη απφ αληαπνδνηηθέο Τπεξεζίεο , ηηο 

νπνίεο  πιήξσλε ν ιαφο κε ηα αληαπνδνηηθά ηέιε,  ηα νπνία θαη απηά  απνπιεξψλνπκε. 

Θα εμεηάζνπκε θαη ην αλ καο ζπκθέξεη ε πηζαλή αλαζηνιή δφζεσλ ησλ δαλεηαθψλ καο ππνρξεψζεσλ,  κε 

ηξφπν πνπ λα κελ επηβαξπλζεί ν Γήκνο καο νχηε κε έλα επξψ πξνζαχμεζε. 

πλερίδνπκε κέζα ζην ιατθό κεηεξίδη πνπ έρνπκε επηιέμεη γηαηί  ην ζύλζεκα καο είλαη Πξώηα νη Λατθέο 

Αλάγθεο   θαη ζε απηή ηελ νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε πνπ έρεη πεξηέιζεη ν Παηξατθόο ιαόο ιόγσ ηώξα ηεο θξίζεο 

ηεο παλδεκίαο  ηνπ θνξσλντνύ, είκαζηε δίπια ηνπ θαη ελάληηα ζε όζα βηώλεη θαη απεηιείηαη . 

Ζ πξνζηαζία ηεο πγείαο , ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ησλ δηθαησκάησλ ηεο πιεηνςεθίαο  ηνπ ιανύ καο όκσο, 

απαηηεί ηε ιήςε ζπλνιηθήο δέζκεο κέηξσλ από ηελ θπβέξλεζε πξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή. 

Γη’ απηό θαη δηεθδηθνύκε : 

 Να δνζεί απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γελλαία επηρνξήγεζε ζηνπο Γήκνπο, έηζη ψζηε λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο νμπκέλεο ιατθέο αλάγθεο ησλ δεκνηψλ ηνπο. 

 Να επηζηξαθνχλ νη παξαθξαηεζέληεο απφ ην ιαφ θφξνη,  νη φπνηνη είλαη ζεζκνζεηεκέλνη πφξνη γηα 

ηνπο Γήκνπο.   

 Να λνκνζεηήζεη ε θπβέξλεζε ψζηε λα είλαη δπλαηή ε δηαγξαθή ρξεψλ πξνο ηνπο Γήκνπο, φισλ 

φζσλ απνδεδεηγκέλα έρνπλ νηθνλνκηθή αδπλακία, κε επζχλε ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνπιίσλ & λα ζηακαηήζνπλ νη 

θαηαζρέζεηο & πιεηζηεξηαζκνί επί παληφο είδνπο αλαγθαζηηθψλ εηζπξάμεσλ γηα καθξνρξφληα αλέξγνπο, απφξνπο, 

εληαγκέλνπο ζην ΚΔΑ, ΑΜΔΑ, πνιχηεθλνπο, ηξίηεθλνπο, κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θιπ.  

 Μέηξα ζηήξημεο ησλ κηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη εξγαδνκέλσλ ζε απηέο.   

  Να ζηακαηήζνπλ νη δηαθνπέο ξεχκαηνο φζσλ απνδεδεηγκέλα αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ ηνπο 

ινγαξηαζκνχο, ησλ εηαηξηψλ παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 
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 Να απαγνξεπηνχλ νη απνιχζεηο, νη ηξνπνπνηήζεηο ζπκβάζεσλ εξγαζίαο επί ην δπζκελέζηεξν.  

 Να κε γίλνπλ κεηψζεηο κηζζψλ ησλ εξγαδφκελσλ & ζπληαμηνχρσλ. 

  Να λνκνζεηεζεί  ην δψξν Πάζρα, Υξηζηνπγέλλσλ & ην επίδνκα άδεηαο (13
νο

 -14
νο

 κηζζφο) γηα 

εξγαδφκελνπο θαη ζπληαμηνχρνπο. 

 Μνληκνπνίεζε ηώξα φισλ φζσλ εξγάδνληαη κε πξνγξάκκαηα ζηηο θνηλσληθέο δνκέο ησλ Γήκσλ 

(Βνήζεηα ζην πίηη, Κέληξα Κνηλφηεηαο, Γεκνηηθνί, Βξεθνλεπηαθνί & Παηδηθνί ηαζκνί, Κέληξα Γεκηνπξγηθήο 

Απαζρφιεζεο, ζρνιηθέο θαζαξίζηξηεο). 

 Πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ ζε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο. 

 Να πξνζιεθζνχλ νη ζρνιηθνί ηξνρνλφκνη σο πξνζσπηθφ ζρνιείσλ. 

 Πιήξε θάιπςε ηεο κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδφκελσλ ΙΓΟΥ κε δηάθνξεο ζπκβάζεηο ζηνλ Γήκν & ηα 

Ννκηθά ηνπ Πξφζσπα, θαζ’ φιν ην δηάζηεκα ηεο αλαγθαζηηθήο παχζεο ιεηηνπξγίαο ησλ δνκψλ ζηηο νπνίεο 

εξγάδνληαη. 

 Να κεησζεί ν Φ.Π.Α. ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. 

 Ο Γήκνο θαη ε ΓΔΤΑΠ λα εληαρζνχλ ζην ηηκνιφγην κεγάινπ θαηαλαισηή ηεο ΓΔΗ 

 

Ζ  νξγάλσζε ηνπ ιατθνύ θηλήκαηνο, ε θνηλσληθή δπλακηθή ηνπ θαη θηλεηνπνίεζε,  απνηεινύλ ηνλ 

θξίζηκν παξάγνληα πξνθεηκέλνπ όρη κόλν θαη απηή ηελ θξίζε λα κελ ηελ πιεξώζεη ν ιαόο, αιιά λα έρνπκε θαη 

ζεηηθέο εμειίμεηο γηα ηελ πόιε καο θαη ηε ρώξα καο».  

 

                                                                           

Άθνπζε επίζεο ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειψλ θαη κεηά ηελ αλαιπηηθή ζπδήηεζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ηέζεθαλ δχν (2) πξνηάζεηο πξνο ςήθηζε: 

 

α) Η αξηζ. 4746/24-4-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Γηνίθεζεο, Οηθνλνκηθψλ, 

Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ, Σνπηθήο Οηθνλνκίαο ,Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ θαη Ννκηθήο Τπεξεζίαο 

θαη ησλ Γ/λζσλ Γηαρείξηζεο Πξνζφδσλ - Γεκνηηθήο Πεξηνπζίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, κε ηε 

δηεπθξίληζε φηη ζα εθηηκεζεί απφ ηηο Τπεξεζίεο θαη ζα ζπδεηεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην θαη ε 

πξφηαζε ηνπ θ. Γεκαθφπνπινπ Φψηηνπ, ήηνη «ζσκθφλεί θαη σπερυεθίδεη ηο Α ζθέιος ηες αρηζ. 

4746/24-4-2020 εηζήγεζε θαη ζτεηηθά κε ηο β ζθέιος λα κεηφζεί θαηά 10% ο οηθηαθός ζσληειεζηής 

θαη ζηης Κοηλόηεηες όποσ είλαη 0.90» 

ηελ νπνία ππεξςήθηζαλ νη θ.θ. Γηνλχζεο Πιέζζαο, Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο, Αθξηβή 

ακνχξε-Βαγελά, Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ, Γεψξγηνο Μαγηάθεο, Παλαγηψηεο Μειάο, Φψηηνο 

Γεκαθφπνπινο, Μαξία Φηινπνχινπ θαη Πέηξνο Φσκάο (κε ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ). (ζύλνιν 9).  

 

β) Η πξφηαζε ηνπ θ. Ισάλλε Σζηκπνχθε ήηνη «ζσκθφλεί θαη σπερυεθίδεη ηο Α ζθέιος ηες 

αρηζ. 4746/24-4-2020 εηζήγεζες θαη ζτεηηθά κε ηο Β ζθέιος λα κεηφζεί θαηά 16% ο οηθηαθός 

ζσληειεζηής ζε όιο ηολ Γήκο», ηελ νπνία ππεξςήθηζε ν ίδηνο.  

  
Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο θαηά ηελ ςεθνθνξία δήισζε «απνρή». 

 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 77 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ην 

νπνίν αλ θάπνην κέινο αξλεζεί ςήθν ή δώζεη ιεπθή ςήθν, ινγίδεηαη σο παξόλ θαηά ηε 

ζπλεδξίαζε, κφλν γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο απαξηίαο, ηφζν ε άξλεζε ςήθνπ, φζν θαη ε ιεπθή 

ςήθνο δελ ππνινγίδνληαη ζηελ θαηακέηξεζε ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή,  

 

ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΨΖΦΗΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ: 

Α. 

1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν. 1828/89 κε ηηο νπνίεο ηα ηέιε 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, ε επηβνιή ησλ νπνίσλ θαζνξίδνληαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 

θαη 22 ηνπ Β.Γ. 24/9-20/10/1958 θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1080/80 ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν 

αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ επηβάιιεηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ παξνρήο ππεξεζηψλ 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο απφ παγίσο παξερφκελεο ζηνπο 
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πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα.  

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ ηνλ Ν. 429/76 θαη ην Ν. 1080/80 

ζρεηηθέο κε ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ζπληειεζηή ηνπ ηέινπο θαη ηηο δηαηάμεηο ηηο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ Ν. 2307/95, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο πξνβιέπνπλ φηη κε ηελ απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα νξίδεηαη δηαθνξεηηθφο ζπληειεζηήο γηα θάζε θαηεγνξία ππφρξεσλ αλάινγα 

κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο.  

3. Σνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ ηέινπο νη νπνίνη πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη ζε 

ηέηνην χςνο ψζηε λα θαιχπηνληαη ππνρξεσηηθά νη ελ γέλεη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο 

θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ, δειαδή νη απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ, ε πξνκήζεηα θαη ζπληήξεζε 

ησλ κέζσλ απνθνκηδήο ησλ απνξξηκκάησλ θαζψο θαη θάζε άιιε δαπάλε πνπ έρεη ζρέζε κε ηελ 

ιεηηνπξγία θαη ηελ ελ γέλεη βειηίσζε ή επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ απηψλ.   

4. Σν ππ’ αξηζ. 4620/22-4-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Καζαξηφηεηαο Αλαθχθισζεο θαη 

Μεραλνινγηθνχ Δμνπιηζκνχ θαζψο θαη ην ππ’ αξηζ. 4606/22-4-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ- Η/Μ  

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 6 ηνπ Ν. 4555/2018 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο νη ζπληειεζηέο ηνπ 

εληαίνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο θαζνξίδνληαη ζε γεληθνύο θαη εηδηθνύο. Οη γεληθνί ζπληειεζηέο 

είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμχ ηνπο, είλαη θαη’ ειάρηζην ηξείο (3) θαη δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε 

ηελ ρξήζε (α. θαηνηθία, β. θνηλσθειείο, κε θεξδνζθνπηθνχο θαη θηιαλζξσπηθνχο, γ. πάζεο 

θχζεσο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηα).  

6. Σελ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ ΦΔΚ 68/Α/20-3-2020, ζρεηηθά κε ηα 

θαηεπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ θνξσλντνχ.  

7. Σελ ΚΤΑ Γ1α/ΓΠ.νηθ.20035 (ΦΔΚ 987/Β/22-3-2020)  
 

Β) Σνλ θάησζη πίλαθα ζπληειεζηώλ όπσο απηόο ηζρύεη γηα ην 2020 κέρξη ζήκεξα. 

 
Γεκνηηθή ελόηεηα 

ή ηνπηθή 

θνηλόηεηα 

Γεληθόο 

ζπλη/ζηήο   

θαηνηθίσλ  (ρψξνη θχξηαο 

ρξήζεο)   

Πάηξα 1,50 

Ρίν  1,50 

Αγ. Βαζίιεηνο 1,50 

Αθηαίνπ 1,50 

Αξαρσβίηηθα  1,50 

Κάησ Καζηξίηζη 1,50 

 

 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην λα εγθξίλεη κέηξα 

ειάθξπλζεο δεκνηώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, 

σο θάησζη: 
 

Α] Απαιιαγή γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αλέζηεηιαλ ιόγσ παλδεκίαο ηελ ιεηηνπξγία ηνπο 

από: 

1. Σα Γεκνηηθά Σέιε (παξ. 1 αξζ 1 ηνπ Ν. 25/75) ζηνπο ινγαξηαζκνχο ξεχκαηνο ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ αλέζηεηιαλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ θνξσλντνπ, ζχκθσλα κε αληίζηνηρεο ΚΤΑ, ιφγσ ησλ κέηξσλ απνηξνπήο ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ θαη ζπγθεθξηκέλα απηψλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζηνπο Γεληθνχο πληειεζηέο 3.40 , 1.8, 

1.20, 0.90 θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ζα ηζρχζεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ησλ 

μελνδνρείσλ πνπ εληάζζνληαη ζηνλ ζπληειεζηή 4,5 θαη έρεη απαγνξεπηεί ε ιεηηνπξγία ηνπο γηα 

φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ (ΦΔΚ 987/Β/12-3-2020) 

2. Σα ηέιε παξαρσξεκέλσλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ (ηέινο θαηάιεςεο 

ηξαπεδνθαζηζκάησλ), γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιφγσ ησλ 

κέηξσλ απνηξνπήο ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. 
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3. Σν ηέινο δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ 0,5%. 

4. Σν ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο – δσληαλήο 

κνπζηθήο 5%. 

5. Σν ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ ησλ θαηαζηεκάησλ 0,5%. 

6. Σα ελνίθηα ζε αθίλεηα & θαηαζηήκαηα πνπ έρεη εθκηζζώζεη ν Γήκνο γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ 

θνξσλντνύ.  

7. Σα ελνίθηα από θπιηθεία θνηκεηεξίσλ, θαζώο & Γεκνηηθώλ γεπέδσλ γηα όζν ρξνληθό 

δηάζηεκα έρεη αλαζηαιεί ε ιεηηνπξγία ηνπο ιόγσ ησλ κέηξσλ θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ 

θνξσλντνύ. 

 

εκεηώλεηαη όηη ζα ππάξμνπλ θαη απαιιαγέο απφ ηα ελνίθηα ησλ θπιηθείσλ ησλ ζρνιηθψλ 

ζπγθξνηεκάησλ, γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ηζρχεη ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο, ιφγσ ησλ κέηξσλ 

θαηά ηεο εμάπισζεο ηνπ θνξσλντνχ. 

Σηο ππφςε απαιιαγέο ζα ηηο πινπνηήζνπλ νη ρνιηθέο Δπηηξνπέο, νη νπνίεο είλαη θαζ’ χιελ 

αξκφδηεο.  

 

Β)  Σελ αλαπξνζαξκνγή ησλ νηθηαθώλ ζπληειεζηώλ ησλ δεκνηηθώλ ηειώλ ζηηο 

δεκνηηθέο ελόηεηεο θαη θνηλόηεηεο πνπ έρνπλ ζπληειεζηή 1.50 κέρξη ζήκεξα, όπσο 

αλαιύνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

 
  

Γεκνηηθή Δλόηεηα 

ή Κνηλόηεηα 

Γεληθόο 

ζπλη/ζηήο   

θαηνηθίσλ  (ρψξνη θχξηαο 

ρξήζεο)   

Πάηξα 1,20 

Ρίν  1,20 

Αγ. Βαζίιεηνο 1,20 

Αθηαίνπ 1,20 

Αξαρσβίηηθα  1,20 

Κάησ Καζηξίηζη 1,20 

 

 

Γηα ηα αληαπνδνηηθά ηέιε, ηεο πξναλαθεξόκελεο πεξίπησζεο   Β   παξαηίζεληαη νη θάησζη πίλαθεο :  

 

ΠΗΝΑΚΔ 
 

Α. Πίλαθεο Δζόδσλ 
 

Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Δκβαδό ΓΣ ΔΟΓΑ 1,20 ΔΟΓΑ 1,50 Γηαθνξά 

Άγην Βαζίιεην 163.393,86 114.375,70 142.969,63 -28.593,93 

Αθηαίνπ (Βεξλαξδαηίθσλ) 88.463,78 61.924,65 77.405,81 -15.481,16 

Αξαρνβίηηθα 60.999,21 42.699,45 53.374,31 -10.674,86 

Κάησ Καζηξίηζη 42.818,56 29.972,99 37.466,24 -7.493,25 

Πάηξα 6.356.403,25 4.449.482,27 5.561.852,84 -1.112.370,57 

Ρίν (Αγίνπ Γεσξγίνπ Ρίνπ) 220.919,05 154.643,34 193.304,17 -38.660,83 

ΤΝΟΛΟ       -1.213.274,60 

 

 

Β. Πίλαθαο Δμόδσλ Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη Ζιεθηξνθσηηζκνύ έηνπο 2020 
 

 ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΑ  ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - ΖΛΔΚΣΡΟΦΩΣΗΜΟΤ ΔΣΟΤ  2020 
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Γηα ηηο ινηπέο πξναλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο Α2 σο θαη Α7 ην χςνο ησλ απαιιαγψλ ζα 

πξνζδηνξηζηεί κεηά ηελ ιήμε ησλ κέηξσλ θαη νη πίλαθεο ζα ζπλνδεχνπλ ζρεηηθή Αλακφξθσζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ.  

 

 εκεηώλεηαη όηη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην, κεηά απφ ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο 

ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο, ζα ζπδεηεζεί ε δπλαηφηεηα πινπνίεζεο ηεο πξφηαζεο ηνπ θ. 

Γεκαθφπνπινπ Φσηίνπ, φπσο απηή αλαθέξεηαη αλσηέξσ, 

 

 
     Ο Πξόεδξνο                                      Σα ζπκκεηέρνληα Μέιε 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  

 

K.A.E. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΟΑ     € 

20-7131.01101 Πξνκήζεηα νρεκάησλ ,κεραλεκάησλ θαη βνεζεη.Μεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ 2019-Αληαπνδνηηθά 

-114.989,34 

20-6265.00103 Πξνκήζεηα θαηαζθεπή ειεθηξηθήο πφξηαο -αληαπνδνηηθά -15.000,00 

20-6266.01100 πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ θαζαξηφηεηαο - αληαπνδνηηθά -4.000,00 

20-6278.00100 Φχιαθηξα ηεο πχιεο ηνπ ρψξνπ ΥΤΣΑ Ξεξφιαθα Αραίαο-

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

-29.200,00 

20-6699.00003 ρεδηαζκφο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ γηα 

ζέκαηα αλαθχθισζεο θαη δηαρείξεζεο ησλ απνξξηκκάησλ -

αληαπνδ.Καζαξηφηεηα 

-20.000,00 

20-6699.00004 Πξνκήζεηα  ηξνθήο αδέζπνησλ  δψσλ γηα ηελ πιήξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

αληακνηβήο αλαθχθισζεο  Γήκνπ Παηξέσλ- αληαπνδ. θαζαξηφηεηαο 

-10.000,00 

20-7336.00001 Πεξίθξαμε  ρψξνπ  εγθαηαζηάζεσλ Γεκνηηθψλ Δλνηήησλ - Σ.Π.- ίδηνη  

πφξνη 

-10.000,00 

20-7413.00103 Μειέηε νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

-8.610,00 

 

20-7122.00100 

Αγνξά  αθηλήηνπ  γηα  εγθαηαζηάζεηο  ππεξεζηψλ  θαζαξηφηεηαο - 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

-447.644,80 

 

20-7131.71101 

Πξνκήζεηα νρεκάησλ , κεραλεκάησλ θαη βνεζεηηθνχ κεραλνινγηθνχ 

εμνπιηζκνχ  (Β & Γ ΦΆΗ) -2019 - ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

-315.519,09 

 

 

20-7131.70103 

 

 

Πξνκήζεηα θνξεηνχ-ξπκνπιθνχκελνπ πιπζηηθνχ κερζλήκαηνο, 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ-θάδσλ-πεδνδξνκίσλ (Β & Γ ΦΑΗ) - 2019 

– ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

 

 

 

-24.800,00 

20-7131.71102 Πξνκήζεηα θνξεηνχ ξπκνπιθνχκελνπ πιπζηηθνχ κεραλήκαηνο κεραλνι. 

Δμνπι.- θάδσλ - πεδνδξνκίσλ (Β & Γ ΦΆΗ) 2019 - 

ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ 

-24.800,00 

20-7132.00102 Πξνκήζεηα γεξαλνχ θαιαζνθφξνπ -Αληαπνδνηηθα -200.000,00 

  

                      ΤΝΟΛΟ 

--1.224.563,23 € 

ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ 

ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 

ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ 

ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ 

ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ 

ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ 

ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ 

ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ 

ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ 

ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ 
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