
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 17-11-2021  17ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 

Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου αρ.95), 

σήμερα την 17ην του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη ώρα 18:00΄, συνήλθε, παρόντος και 

του Δημάρχου κ. Γαλάνη Δημητρίου, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

17593/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεμάτων 

Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  3Ο Η.Δ. 

Εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών 

καθαριότητας και φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. 

για το έτος 2022. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών 

Συμβούλων παρόντες ήταν είκοσι τέσσερις (24) και απόντες τρείς (3) ήτοι: οι κ.κ. Δημουλά Ελισσάβετ - Ελένη, 

Δελακουρίδης Ιωάννης και Μαρούδας Δημήτριος – Κωνσταντίνος. 

  

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Σινανιώτου Χαρίκλεια (Κλαίρη)     Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη      Δελακουρίδης Ιωάννης 

Γκιζελή Αλίκη       Μαρούδας Δημήτριος-Κωνσταντίνος 

Βυθούλκα-Χατζηγεωργίου Σοφία                                    

Ζερβός Νικόλαος         

Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική                                              

Παπαχρόνης Γεώργιος       

Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα         

Μπονάτσος Χαράλαμπος    

Νάκας Αριστείδης  

Φωτιάδης Δημήτριος   

Μεταξίδη-Μελισσουργού Μίνα 

Ξυριδάκης Παντελής 

Χαροκόπος Παντελής   

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Ζαφρακοπούλου Σοφία  

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 149/17-11-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ: 18018/22-11-2021 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  

τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος 

Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Χανακούλας Αθανάσιος  

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Κανελλάκης Νικόλαος 

Καβαλάρης Ιωάννης    

Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα)  

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καβαλάρης Ιωάννης απεχώρησε μετά την ψήφιση 1ου θέματος Η.Δ.   

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χαροκοπός Παντελής και Χανακούλας Αθανάσιος απεχώρησαν μετά την 

ψήφιση του 7ου θέματος Η.Δ. 

            Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι των συμβουλίων των Κοινοτήτων Φιλοθέης και Ψυχικού κ.κ. 

Ζαφειροπούλου-Σαρρή Περσεφόνη-Άλκηστις (Πέννυ) και Χατζηαθανασιάδου Φανή (Φαίνη) αντίστοιχα. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020), η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 

και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 643 (Α.Π. 69472/24-9-2021) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Γκιζελή Αλίκη, Βυθούλκα- Χατζηγεωργίου Σοφία, Ζερβός Νικόλαος, Πανταζή Παυλίνα- Βασιλική, Παπαχρόνης 

Γεώργιος, Μπονάτσος Χαράλαμπος, Νάκας Αριστείδης, Ξυριδάκης Παντελής, Πετρίτση – Μουράντ Αικατερίνη, 

Ζαφρακοπούλου Σοφία, Αλεξοπούλου Αικατερίνη, Μαζαράκης Γεράσιμος – Αλέξανδρος, Τρέζου Μαρία – Ελένη, 

Κανελλάκης Νικόλαος, Καβαλάρης Ιωάννης και Καρατζά Ζαφειρία (Ζαφειρίνα).  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Κατά τη διάταξη του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου 

καθορίζεται το τέλος καθαριότητος και φωτισμού για την αντιμετώπιση: 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών καθαριότητος, 

- των δαπανών για την παροχή προς τους δημότες υπηρεσιών φωτισμού, 

- κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους δημότες υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

- Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει κανονιστικό χαρακτήρα, εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της 

Οικονομικής Επιτροπής βάσει του  άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 3852/2010 και δημοσιεύεται κατά τον τρόπο 

που ορίζει το άρθρο 66 του Β. Δ/τος της 24/9-20/10/1958, διαφορετικά είναι ανυπόστατη. Από 15/8/2011 

η απόφαση δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.   

Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής του 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976, το άρθρο 5 του Ν. 

1080/1980 και το άρθρο 185 του Ν.4555/2018. 

Όπως προκύπτει σαφώς από την ως άνω διάταξη και έχει παγίως κριθεί από τη νομολογία των ελληνικών 

δικαστηρίων, το ως άνω τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα.  Το ανταποδοτικό τέλος δεν είναι φόρος διέπεται από 

την αρχή της αντιστοιχίας μεταξύ υποχρεώσεως και παροχής, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να υπάρχει αναλογία 

ανάμεσα στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και στο απαιτούμενο τέλος. Ασφαλώς η αναλογία αυτή δεν 
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απαιτείται να εκφράζεται με απόλυτη λογιστική ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων και εξόδων) αλλά μιας κατά 

προσέγγιση αναλογικής σχέσεως υποκείμενης και στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων 

(ΣτΕ 3113/1980). 

Όσον αφορά τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη, η αναλογική αυτή σχέση (μεταξύ υποχρεώσεως και παροχής) 

πρέπει να προκύπτει από τα στοιχεία που συνοδεύουν την σχετική κανονιστική πράξη (δηλαδή την απόφαση του 

δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τους). Πάντως η διαπίστωση της υπάρξεως αναλογίας μεταξύ 

υποχρεώσεως και παροχής γίνεται μέσα από την εξέταση του συνολικού κόστους παραγωγής της παρεχόμενης 

υπηρεσίας και υπό το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας. 

Επιπροσθέτως, η διαμόρφωση των συντελεστών του τέλους καθαρότητας λαμβάνει υπ’ όψιν ότι η ποιότητα 

και συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών διαφέρει, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ανά δημοτική 

κοινότητα, αναλόγως των πληθυσμιακών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε μία από αυτές 

(ΣτΕ 2185/2012, Νόμος). Συνεπώς είναι θεμιτή η διαφοροποίηση των συντελεστών σε κάθε Δημοτική Κοινότητα με 

τον καθορισμό διαφορετικών συντελεστών για διαφορετικές κατηγορίες ακινήτων, η επιβαλλόμενη δε από το νόμο 

διαφορά μεταξύ υψηλότερου και χαμηλότερου συντελεστή θα πρέπει να κρίνεται μεταξύ των συντελεστών που 

ισχύουν εντός των ορίων της ίδιας δημοτικής ενότητας.  

   Οι δαπάνες που πρόκειται να αντιμετωπιστούν από το Δήμο προκειμένου για την παροχή των 

συγκεκριμένων δημοσίων υπηρεσιών προς τους δημότες και που για την αντιμετώπισή τους επιβάλλεται το 

συγκεκριμένο ανταποδοτικό τέλος, είναι οι ακόλουθες: 

1. Oλες οι δαπάνες για τις υπηρεσίες καθαριότητος και φωτισμού (ενδεικτικώς: μισθοδοσία προσωπικού, 

εργοδοτικές εισφορές, προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών των οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος και 

φωτισμού, συντηρήσεις και επισκευές των οχημάτων, παροχές σε είδος, συντήρηση φωτιστικών σωμάτων, 

ασφάλιστρα οχημάτων και γενικά των κινητών και ακινήτων που ανήκουν στις υπηρεσίες καθαριότητας). 

2. Η ετήσια εισφορά του Δήμου προς τον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής. (ΕΔΣΝΑ) 

3. Τα δικαιώματα της ΔΕΗ από την είσπραξη του τέλους. Τα δικαιώματα αυτά ανέρχονται σε 2% επί του 

ποσού που εισπράττεται και επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24%. 

4. Οι δαπάνες παρελθόντων ετών. 

5. Ποσοστό των υποχρεωτικών εισφορών που υπολογίζονται επί του συνόλου των τακτικών εσόδων. 

 

Στην απόφαση επιβολής των τελών, σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ’ αριθμ. 55040/2021 Κοινής απόφασης 

των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 3291/τ.Β’/26-7-2021) για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2022, oι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που 

αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες για τον προϋπολογισμό 2022 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 

2021. Σε περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2021 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 

ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2021, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να συνυπολογιστεί στην 

απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2022, επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει 

να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα.    

    

Στο πλαίσιο αυτό αναγράφονται υποχρεωτικά τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν 

από: 

- την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2020 
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- την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2021 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του Π/Υ 2021 

- την εκτέλεση του Π/Υ 2020 για την ίδια, ως άνω περίοδο  

- την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2021, η οποία υπολογίζεται με 

βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2020. 

 

   Σας θέτω υπόψη τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα εσόδων κι εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας έτους 2022 

στον οποίο καταχωρούνται όλα τα προαναφερόμενα απαιτούμενα στοιχεία εσόδων και  δαπανών  από 

ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των συντελεστών 

του τέλους καθαριότητας και φωτισμού οικονομικού έτους 2022: 

 

 

ΕΞΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2021 

έως 31/8/2021

Πρόβλεψη 

δαπανών από 

1/9/2021 έως 

31/12/2021

Εκτίμηση 

συνολικών 

δαπανών 

έτους 2021

Π/Υ                        

για το έτος 

2022

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.209.529,38 2.114.951,95 1.860.491,04 1.565.547,70 3.426.038,74 3.354.503,32

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 23.031,51 10.368,82 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

62 Παροχές τρίτων 992.666,97 597.541,61 580.105,05 497.150,60 1.077.255,65 1.576.872,23

63 Φόροι - Τέλη 14.794,00 3.964,00 6.114,00 28.886,00 35.000,00 22.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 31.179,24 30.000,00 30.000,00 18.250,40 48.250,40 44.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 292.761,32 147.674,39 137.457,17 183.585,36 321.042,53 395.000,00

20.6721.0001

Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 836.181,22 467.418,82 482.515,21 420.756,48 903.271,69 813.456,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (6) 5.400.143,64 3.371.919,59 3.096.682,47 2.724.176,54 5.820.859,01 6.215.832,24

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 23.560,00 0,00 41.354,00 93.000,00 82.100,40 222.267,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7) 23.560,00 0,00 41.354,00 93.000,00 82.100,40 222.267,20

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 248.218,91 239.901,46 139.956,86 23.139,75 163.096,61 212.000,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους 0,00 0,00 0,00 220.634,95 220.634,95 196.323,05

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (8) 248.218,91 239.901,46 139.956,86 243.774,70 383.731,56 408.323,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ 6+7+8) 5.671.922,55 3.611.821,05 3.277.993,33 3.060.951,24 6.286.690,97 6.846.422,49

00.6121.0001

Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 

(άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 

και 248 ΚΔΚ) 20.520,00 13.680,00 13.680,00 6.840,00 20.520,00 20.520,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 216.739,66 141.097,40 136.226,88 86.273,12 222.500,00 232.132,72

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 237.259,66 154.777,40 149.906,88 93.113,12 243.020,00 252.652,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.909.182,21 3.766.598,45 3.427.900,21 3.154.064,36 6.529.710,97 7.099.075,21

ΕΣΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2021 

έως 31/8/2021

Πρόβλεψη 

εισπράξεων 

από 1/9/2021 

έως 

31/12/2021

Εκτίμηση 

συνολικών 

εισπράξεων 

έτους 2021

Π/Υ                        

για το έτος 

2022

Έσοδα βάσει καθορισθέντων 

συντελεστών τελών (Κ.Α. 0311) 5.986.558,90 3.949.954,72 3.791.723,01 2.390.157,56 6.181.880,57 6.506.888,34

Έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαρ. & 

ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 2111) 40.158,61 9.209,86 172.526,95 47.473,05 220.000,00 130.000,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαρ. και 

ηλεκτροφ. (Κ.Α. 3211) 18.627,53 6.900,13 12.584,52 220.634,95 233.219,47 220.634,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.045.345,04 3.966.064,71 3.976.834,48 2.658.265,56 6.635.100,04 6.857.523,31

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 

μεταφερόμενο στη νέα 136.162,83 241.551,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.045.345,04 3.966.064,71 3.976.834,48 2.658.265,56 6.771.262,87 7.099.075,21

Πλεόνασμα προηγούμενου έτους 136.162,83 241.551,90 0,00

ΑΔΑ: ΩΙΞΞΩΗ8-7ΘΜ



 

   Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων κατοικιών και γενικών χρήσεων ανά 

δημοτική κοινότητα λήφθηκε μέσω της πλατφόρμας του ΔΕΔΔΗΕ.  

   Όσον αφορά τη διαμόρφωση των συντελεστών προτείνεται να παραμείνουν οι ίδιοι συντελεστές και για το 

έτος 2022, λόγω του ότι δεν αναμένονται ιδιαίτερες μεταβολές συνθηκών σε σχέση με αυτές του έτους 2021. 

 

Α. Καθορισμός Ανταποδοτικών Δημοτικών Τελών 

 

  Κατόπιν των ανωτέρω οι προτεινόμενοι συντελεστές ανά δημοτική κοινότητα για το 2022 είναι οι ακόλουθοι: 

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2022 ανά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67 ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ ανά 

τ.μ. (N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, κλπ με επιφάνειες 

μέχρι 6.000 τ.μ : 7,13 € ανά τ.μ. 

   Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ., για κάθε πρόσθετο 

μέτρο πέραν των 6.000 τ.μ : 4,28 € ανά τ.μ.   

4. Α) Mη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο εξαρτημένοι     

από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 τ.μ : σε 4,29€ ανά τ.μ.  

     Β) Μη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ., για κάθε πρόσθετο μέτρο πέραν 

των 6.000 τ.μ:  1,28€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2022 θα είναι τα ακόλουθα: 

1 & 2.   Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                                     1.114.536 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.861.275,12 € 

3.   Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Α:                        44.269 τ.μ. Χ 7,13 € = 315.637.97 €  

      Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Β:                                 80.060 τ.μ. Χ 4,28 € = 342.656,80 €  

4.  Μη στεγασμένοι χώροι περίπτωση Α:                             24.417 τ.μ. Χ  4,29 € = 104.748,93 €  

     Μη στεγασμένοι χώροι περίπτωση Β:                           195.900 τ.μ Χ  1,28 €  = 250.752,00 €   

                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ :  2.875.070,82 € 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ                       

Οι προτεινόμενοι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2022 ανά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,22 € ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,22€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 
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3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, με πρόσοψη στις Λ. Κηφισίας, στα Ο.Τ.4,5,7,8,  

Δημ.Βασιλείου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομήρου, Στρατήγη, Λ.Μεσογείων Ο.Τ.16 και Σούπερ Μάρκετ 

Σκλαβενίτης. :  6,11€ ανά τ.μ.  

 Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, για την υπόλοιπη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ν. 

Ψυχικού : 5,56€ ανά τ.μ. 

4. Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι: 6,11€  ανά τ.μ.   

Με βάσει τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη  καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2022 θα είναι τα ακόλουθα: 

            1 & 2.   Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                             756.192 τ.μ. Χ  1,22 €  = 922.554,24 €  

3.  Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Α:              95.839 τ.μ. Χ  6,11 €  = 585.576,29 € 

     Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση B:          115.149 τ.μ. Χ  5,56 €  = 640.228,44 € 

4.  Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι                5.750 τ.μ. Χ  6,11 €  =   35.132,50 € 

 

                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ :   2.183.491,47 € 

  

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι προτεινόμενοι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 ανά κατηγορία είναι οι 

ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67€ ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι διαφόρων χρήσεων: 5,70€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

      1 & 2.   Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                                         806.295 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.346.512,65 €   

      3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι                   17.862 τ.μ. Χ 5,70 € =   101.813,40 € 

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ :    1.448.326,05 €  

 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.875.070,82 +2.183.491,47+1.448.326,05=6.506.888,34 € 

 

  Με βάση τα ανωτέρω για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 ανέρχεται στο ποσό των 6.506.888,34 €. 
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Στα ανωτέρω έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2111 και 3211 οι οποίοι αφορούν έσοδα από 

παλαιές οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2022 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν 

από εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 130.000,00 € και 220.634,97 € ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού 

ποσού 350.634,97€. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2022, υπολογίστηκε, επίσης βάση των 

οδηγιών της υπ’ αριθμ. 55040/2021 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3291/τ.Β’/26-7-2021 και η πρόβλεψη μη είσπραξης Κ.Α 85 ποσού 196.323,05 €. 

Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2020 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2021 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 

πλεόνασμα χρήσης 2020 ποσού 136.162,83 €, το οποίο εκτιμούμε ότι έως 31-12-2021 θα διαμορφωθεί σε 

241.551,90 € που προήλθε κυρίως από μη πραγματοποιηθείσες προμήθειες παγίων οι οποίες έχουν 

προγραμματιστεί για το έτος 2022. 

  Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού για 

το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.099.075,11 €: 

      6.506.885,34 + 130.000,00 + 220.634,97 + 241.551,90 =  7.099.075,11 € 

 

Β. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

  Η Οικονομική Επιτροπή, εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τη μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από 

αυτά για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

  Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 12 του Ν.4558/2018  (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/2018), ορίζονται 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 

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 

δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).» 

 

  Το ποσοστό μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλες τις παραπάνω κατηγορίες προτείνεται να οριστεί 

σε ποσοστό 50% με εξαίρεση την κατηγορία των απόρων όπου και εισηγούμαστε την πλήρη απαλλαγή τους. 

 

  Τα αποδεικτικά της ιδιότητας των δικαιούχων, τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

θα καθοριστούν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Γ. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 

  Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αρχικώς προτείνεται σε 0,44 ευρώ και προσαυξημένος κατά 25%, σύμφωνα 

με την παρ. 6β’ του άρθρου 113 του Ν.1892/1990, ήτοι κατά 0,11 ευρώ, διαμορφώνεται τελικώς σε 0,55 ευρώ ανά 

τ.μ. για κάθε φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες 

(Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού), διατηρούμενος στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη.  
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.1080/1980, για τους μη στεγασμένους ορίζεται στο ήμισυ των 

στεγασμένων και πιο συγκεκριμένα σε 0,22 ευρώ, που προσαυξανόμενος κατά 25%, ήτοι 0,055 ευρώ, 

διαμορφώνεται στο τελικό 0,275 ευρώ ανά τ.μ. και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες 

(Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

  Συμπερασματικά για τους στεγασμένους χώρους το ποσό των 0,11 ευρώ ανά τ.μ. και για τους μη στεγασμένους 

το ποσό των 0,055 ευρώ ανά τ.μ. θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. 

Γ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

  Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας προτείνεται να παραμείνει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις (3) 

Δημοτικές Κοινότητες (Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 302/3-11-2021 απόφασή της ενέκρινε τα τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το έτος 2022 και παρέπεμψε το θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβούλιου να αποφασίσουν σχετικά. 

   

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις  του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ΄ του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 12 του Ν. 1828/1989, 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β. Δ/τος της 24/9-20/10/1958, 

7. Τις διατάξεις του Ν. 25/1975 όπως έχουν τροποποιηθεί με το Ν. 429/1976, το άρθρο 5 του Ν. 1080/1980 και 

το άρθρο 185 του Ν.4555/2018, 

8. Την υπ΄ αριθμ. 55040/2021 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΦΕΚ 3291/ τ.Β’/26-7-2021) 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 202 παρ. 3 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 12 του Ν.4558/2018  (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/2018), 

10. Την υπ’ αριθμ. 302/3-11-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Επιβάλει τέλη καθαριότητας και φωτισμού, φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων και συντελεστή Τ.Α.Π. για το 

έτος 2022, ως ακολούθως: 

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΨΥΧΙΚΟΥ 

Οι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2022 ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67 ανά τ.μ.  
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2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ ανά 

τ.μ. (N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, ήτοι: καταστήματα γενικά, ιδιωτικά σχολεία, κλπ με επιφάνειες 

μέχρι 6.000 τ.μ : 7,13 € ανά τ.μ. 

   Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ., για κάθε πρόσθετο 

μέτρο πέραν των 6.000 τ.μ : 4,28 € ανά τ.μ.   

 4. Α) Mη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), που χρησιμοποιούνται ή όχι, αλλά με οποιοσδήποτε τρόπο εξαρτημένοι 

από την επιχείρηση ή επαγγελματική εγκατάσταση του υπόχρεου, επιφάνειας μέχρι 6.000 τ.μ : σε 4,29€ ανά τ.μ.  

     Β) Μη στεγασμένοι χώροι (ακάλυπτοι), επιφάνειας μεγαλύτερης των 6.000 τ.μ., για κάθε πρόσθετο μέτρο πέραν 

των 6.000 τ.μ:  1,28€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 

θα είναι τα ακόλουθα: 

1 & 2.  Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                                                           1.114.536 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.861.275,12 € 

3.   Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Α:                  44.269 τ.μ. Χ 7,13 € = 315.637.97 €  

      Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Β:                      80.060 τ.μ. Χ 4,28 € = 342.656,80 €  

4.  Μη στεγασμένοι χώροι περίπτωση Α:                    24.417 τ.μ. Χ  4,29 € = 104.748,93 €  

     Μη στεγασμένοι χώροι περίπτωση Β:                   195.900 τ.μ Χ  1,28 €  = 250.752,00 €   

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ :  2.875.070,82 € 

2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ                       

Οι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το 2022 ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,22 € ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,22€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Α) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, με πρόσοψη στις Λ. Κηφισίας, στα Ο.Τ.4,5,7,8,  

Δημ.Βασιλείου, Εθνικής Αντιστάσεως, Ομήρου, Στρατήγη, Λ.Μεσογείων Ο.Τ.16 και Σούπερ Μάρκετ 

Σκλαβενίτης. :  6,11€ ανά τ.μ.  

Β) Ακίνητα γενικής χρήσης, εκτός από κατοικίες, για την υπόλοιπη περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Ν. 

Ψυχικού : 5,56€ ανά τ.μ. 

4. Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι: 6,11€  ανά τ.μ.   

Με βάσει τους παραπάνω συντελεστές, τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 

θα είναι τα ακόλουθα: 

            1 & 2.   Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                                                     756.192 τ.μ. Χ  1,22 €  = 922.554,24 €  

3.  Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση Α:           95.839 τ.μ. Χ  6,11 €  = 585.576,29 € 

     Ακίνητα γενικής χρήσης περίπτωση B:         115.149 τ.μ. Χ  5,56 €  = 640.228,44 € 
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4.  Μη στεγασμένοι επαγγελματικοί χώροι           5.750 τ.μ. Χ  6,11 €  =   35.132,50 € 

 

                                                                                         ΣΥΝΟΛΟ :   2.183.491,47 € 

 3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΘΕΗΣ 

Οι συντελεστές τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022 ανά κατηγορία είναι οι ακόλουθοι: 

1. Κατοικίες : 1,67€ ανά τ.μ.  

2. Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς σε 1,67€ 

ανά τ.μ.(N.4555/18 άρθρο 185). 

3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι διαφόρων χρήσεων: 5,70€ ανά τ.μ.  

Με βάση τους παραπάνω προτεινόμενους συντελεστές τα προβλεπόμενα έσοδα για τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού έτους 2021 θα είναι τα ακόλουθα: 

      1 & 2. Κατοικίες και ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς:                                        806.295 τ.μ. Χ 1,67 € = 1.346.512,65 €   

      3. Λοιποί στεγασμένοι και μη χώροι                   17.862 τ.μ. Χ 5,70 € =   101.813,40 € 

                                                                                        ΣΥΝΟΛΟ :    1.448.326,05 €  

 

        ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ : 2.875.070,82 +2.183.491,47+1.448.326,05=6.506.888,34 € 

 

  Με βάση τα ανωτέρω για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες, το σύνολο των εσόδων που προβλέπεται να 

εισπραχθούν από τέλη καθαριότητας και φωτισμού έτους 2022 ανέρχεται στο ποσό των 6.506.888,34 €. 

  Στα ανωτέρω έσοδα θα πρέπει να συμπεριληφθούν και οι κωδικοί 2111 και 3211 οι οποίοι αφορούν έσοδα από 

παλαιές οφειλές που θα βεβαιωθούν το έτος 2022 στον ΚΑΕ 21 καθώς και εισπράξεις που θα πραγματοποιηθούν 

από εισπρακτέα υπόλοιπα στον ΚΑΕ 32, ποσών 130.000,00 € και 220.634,97 € ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού 

ποσού 350.634,97€. Για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών έτους 2022, υπολογίστηκε, επίσης βάση των 

οδηγιών της υπ’ αριθμ. 55040/2021 Κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών (ΚΥΑ), που 

δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3291/τ.Β’/26-7-2021 και η πρόβλεψη μη είσπραξης Κ.Α 85 ποσού 196.323,05 €. 

  Επίσης λαμβανομένων υπόψη των απολογιστικών στοιχείων 2020 και της προβλεπόμενης εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού έτους 2021 για την Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισμού, θα πρέπει να προστεθεί και το 

πλεόνασμα χρήσης 2020 ποσού 136.162,83 €, το οποίο εκτιμούμε ότι έως 31-12-2021 θα διαμορφωθεί σε 

241.551,90 € που προήλθε κυρίως από μη πραγματοποιηθείσες προμήθειες παγίων οι οποίες έχουν 

προγραμματιστεί για το έτος 2022.  

  Κατόπιν των ανωτέρω, το γενικό σύνολο των προβλεπομένων Εσόδων Υπηρεσίας Καθαριότητας και Φωτισμού για 

το έτος 2022 ανέρχεται στο ποσό των 7.099.075,11 €: 

      6.506.885,34 + 130.000,00 + 220.634,97 + 241.551,90 =  7.099.075,11 € 
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Β. Μείωση ή απαλλαγή δημοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. 

  Στην παρ. 3 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν.3463/2006), όπως τροποποιήθηκε από το 

άρθρο 12 του Ν.4558/2018  (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/2018), ορίζονται 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 

ανέργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 

δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).» 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 302/3-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίνει τη  

μείωση των δημοτικών τελών ή απαλλαγή από αυτά για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.  

 

  Το ποσοστό μείωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλες τις παραπάνω κατηγορίες ορίζεται σε ποσοστό 

50% με εξαίρεση την κατηγορία των απόρων όπου και εισηγούμαστε την πλήρη απαλλαγή τους. 

 

  Τα αποδεικτικά της ιδιότητας των δικαιούχων, τα εισοδηματικά κριτήρια καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

θα καθοριστούν με νέα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

Γ. Καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 

 

  Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αρχικώς ορίζεται σε 0,44 ευρώ και προσαυξημένος κατά 25%, σύμφωνα με 

την παρ. 6β’ του άρθρου 113 του Ν.1892/1990, ήτοι κατά 0,11 ευρώ, διαμορφώνεται τελικώς σε 0,55 ευρώ ανά 

τ.μ. για κάθε φωτιζόμενη στεγασμένη επιφάνεια και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες 

(Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού), διατηρούμενος στα ίδια επίπεδα με τα προηγούμενα έτη.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν.1080/1980, για τους μη στεγασμένους ορίζεται στο ήμισυ των 

στεγασμένων και πιο συγκεκριμένα σε 0,22 ευρώ, που προσαυξανόμενος κατά 25%, ήτοι 0,055 ευρώ, 

διαμορφώνεται στο τελικό 0,275 ευρώ ανά τ.μ. και παραμένει ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές Κοινότητες 

(Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

  Συμπερασματικά για τους στεγασμένους χώρους το ποσό των 0,11 ευρώ ανά τ.μ. και για τους μη στεγασμένους 

το ποσό των 0,055 ευρώ ανά τ.μ. θα διατεθούν αποκλειστικά για την ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών των 

σχολείων. 

Γ. Περί Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 

  Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης περιουσίας παραμείνει σε 0,30‰ ενιαίος και για τις τρεις (3) Δημοτικές 

Κοινότητες (Φιλοθέης, Ψυχικού και Νέου Ψυχικού). 

ΑΔΑ: ΩΙΞΞΩΗ8-7ΘΜ



 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 149/2021 

ΕΞΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2021 

έως 31/8/2021

Πρόβλεψη 

δαπανών από 

1/9/2021 έως 

31/12/2021

Εκτίμηση 

συνολικών 

δαπανών 

έτους 2021

Π/Υ                        

για το έτος 

2022

6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.209.529,38 2.114.951,95 1.860.491,04 1.565.547,70 3.426.038,74 3.354.503,32

61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 23.031,51 10.368,82 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00

62 Παροχές τρίτων 992.666,97 597.541,61 580.105,05 497.150,60 1.077.255,65 1.576.872,23

63 Φόροι - Τέλη 14.794,00 3.964,00 6.114,00 28.886,00 35.000,00 22.000,00

64 Λοιπά γενικά έξοδα 31.179,24 30.000,00 30.000,00 18.250,40 48.250,40 44.000,00

66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 292.761,32 147.674,39 137.457,17 183.585,36 321.042,53 395.000,00

20.6721.0001

Εισφορά υπέρ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ 836.181,22 467.418,82 482.515,21 420.756,48 903.271,69 813.456,69

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (6) 5.400.143,64 3.371.919,59 3.096.682,47 2.724.176,54 5.820.859,01 6.215.832,24

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 

προμήθειες παγίων 23.560,00 0,00 41.354,00 93.000,00 82.100,40 222.267,20

ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (7) 23.560,00 0,00 41.354,00 93.000,00 82.100,40 222.267,20

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

81 Πληρωμές υποχρεώσεων 248.218,91 239.901,46 139.956,86 23.139,75 163.096,61 212.000,00

85

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 

εντός του οικονομικού έτους 0,00 0,00 0,00 220.634,95 220.634,95 196.323,05

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (8) 248.218,91 239.901,46 139.956,86 243.774,70 383.731,56 408.323,05

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΙ 6+7+8) 5.671.922,55 3.611.821,05 3.277.993,33 3.060.951,24 6.286.690,97 6.846.422,49

00.6121.0001

Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης 

(άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 

και 248 ΚΔΚ) 20.520,00 13.680,00 13.680,00 6.840,00 20.520,00 20.520,00

00.6151

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων 216.739,66 141.097,40 136.226,88 86.273,12 222.500,00 232.132,72

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 237.259,66 154.777,40 149.906,88 93.113,12 243.020,00 252.652,72

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.909.182,21 3.766.598,45 3.427.900,21 3.154.064,36 6.529.710,97 7.099.075,21

ΕΣΟΔΑ
Εκτέλεση Π/Υ 

έτους 2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2020 

έως 31/8/2020

Εκτέλεση Π/Υ 

από 1/1/2021 

έως 31/8/2021

Πρόβλεψη 

εισπράξεων 

από 1/9/2021 

έως 

31/12/2021

Εκτίμηση 

συνολικών 

εισπράξεων 

έτους 2021

Π/Υ                        

για το έτος 

2022

Έσοδα βάσει καθορισθέντων 

συντελεστών τελών (Κ.Α. 0311) 5.986.558,90 3.949.954,72 3.791.723,01 2.390.157,56 6.181.880,57 6.506.888,34

Έσοδα ΠΟΕ από τέλη καθαρ. & 

ηλεκτροφωτισμού (Κ.Α. 2111) 40.158,61 9.209,86 172.526,95 47.473,05 220.000,00 130.000,00

Εισπρακτέα υπόλοιπα τελών καθαρ. και 

ηλεκτροφ. (Κ.Α. 3211) 18.627,53 6.900,13 12.584,52 220.634,95 233.219,47 220.634,97

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 6.045.345,04 3.966.064,71 3.976.834,48 2.658.265,56 6.635.100,04 6.857.523,31

Πλεόνασμα προηγούμενης χρήσης 

μεταφερόμενο στη νέα 136.162,83 241.551,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 6.045.345,04 3.966.064,71 3.976.834,48 2.658.265,56 6.771.262,87 7.099.075,21

Πλεόνασμα προηγούμενου έτους 136.162,83 241.551,90 0,00
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Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΖΕΠΠΟΥ-ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΕΛΕΝΗ 

 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΛΙΚΗ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΒΥΘΟΥΛΚΑ-ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΝΤΑΖΗ ΠΑΥΛΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ   

 ΠΑΠΑΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    

Από το πρακτικό της  17ης Συνεδριάσεως του ΝΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ    

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

17- 11- 2021 ΜΕΤΑΞΙΔΗ-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ ΜΙΝΑ 

Ψυχικό, 22-11-2021 ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 

 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΣΙΝΑΝΙΩΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ (ΚΛΑΙΡΗ) ΧΑΝΑΚΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΚΑΡΑΤΖΑ ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΖΑΦΕΙΡΙΝΑ) 
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