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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΗΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ 

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 254/2018 Γ 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην πξαθηηθφ ηεο κε αξηζκφ 

17/23-10-2018 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μαξαζψλνο 

 

ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Πεξί ιήςεο απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

Γεκνηηθψλ Σειψλ, Φφξνπ 

Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Υψξσλ έηνπο 2019. 

 

 

 
ην Μαξαζψλα θαη ζηελ αίζνπζα Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ  εληφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Αθεηεξίαο 

Μαξαζσλίνπ Γξφκνπ, ηελ  23
Ζ
  Οθησβξίνπ  έηνπο 2018, εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Σεηάξηε    θαη ψξα   

17.30 κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή   ζπλεδξίαζε,  ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Μαξαζψλνο, ζχκθσλα κε  ην  

άξζξν 67 ηνπ  Ν. 3852/2010,  θαζώο θαη ηελ ππ΄αξηζκ 26628/5-10-2018  πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ 

θ. Αηκίιηνπ Ρείζνγινπ. Καη αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν  

ηξηάληα ηξηψλ  (33) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα  είθνζη επηά   (27)  κέιε. 

Παξόληεο Απόληεο 

1. ΡΔΗΟΓΛΟΤ ΑΗΜΗΛΗΟ  ΠΡΟΔΓΡΟ Γ   

2. ΝΖΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  Αληηδήκαξρνο     

3. ΛΑΚΟ  ΑΡΓΤΡΖ   Αληηδήκαξρνο 

4. ΘΑΝΑΗΑ ΒΑΗΟ    Αληηδήκαξρνο   

5. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΑΗΑ   Γεκνηηθφο χκβνπινο    

6. ΛΗΒΑΘΗΝΟ ΠΤΡΟ  Γεκνηηθφο ζχκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ ΘΈΜΑ )  

7. ΡΗΕΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ Γεκνηηθφο χκβνπινο    

8. ΚΟΚΚΗΝΟΤ –ΑΛΔΤ  ΟΦΗΑ  Γεκνηηθφο χκβνπινο    

9. ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ  ΠΔΣΡΟ   Γεκνηηθφο χκβνπινο  

10. ΜΤΛΧΝΑ ΣΑΜΑΣΗΑ Γεκνηηθφο χκβνπινο  

11.   ΧΣΖΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  Γεκνηηθφο  χκβνπινο   

12. ΓΔΛΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ Γεκνηηθφο  χκβνπινο    

13. ΕΑΓΑΡΖ ΗΧΑΝΝΖ  Αληηδήκαξρνο   (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ ΘΈΜΑ ) 

14. ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ    Γεκνηηθφο χκβνπινο                                                                                                     

15. ΛΑΚΟ ΚΧΝ/ΝΟ  Γεκνηηθφο χκβνπινο      
16.  ΣΑΜΟ ΥΡΖΣΟ Γεκνηηθφο χκβνπινο   

17. ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΝΗΚΟΛΑΟ Γεκνηηθφο χκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ 

ΘΈΜΑ ) 

18. ΓΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΣΑΤΡΟΤΛΑ Γεκνηηθφο  χκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο 

ΣΑΚΣΗΚΌ ΘΈΜΑ ) 

19. ΣΑΜΟΤ ΠΔΣΡΟ    Γεκνηηθφο χκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ ΘΈΜΑ ) 

20. ΑΣΡΗΝΑΚΖ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ   Γεκνηηθφο χκβνπινο   

21. ΓΔΧΡΓΑΣΟ ΜΑΝΧΛΖ    Γεκνηηθφο χκβνπινο    

22. ΣΗΡΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Γεκνηηθφο χκβνπινο    
23.  ΜΔΓΑΓΗΑΝΝΖ ΑΓΑΜ    Γεκνηηθφο χκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ 

ΘΈΜΑ ) 

24.  ΠΑΣΔΡΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ     Γεκνηηθφο χκβνπινο   (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ 

ΘΈΜΑ ) 

25. ΣΗΡΚΑ ΣΔΡΓΗΟ    Γεκνηηθφο χκβνπινο   

26. ΛΑΜΠΑΡΟΤ ΓΖΜΖΣΡΑ  Γεκνηηθφο χκβνπινο      (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ 

ΘΈΜΑ )                                                                                                

27. ΜΠΟΤΟΤΛΑ ΗΧΑΝΝΖ  Γεκνηηθφο χκβνπινο  (ΑΠΏΝ ΣΟ 11Ο ΣΑΚΣΗΚΌ 

ΘΈΜΑ ) 

 

 

28. ΚΟΡΟΒΔΖ ΓΔΧΡΓΗΟ  δεκνηηθφο 
ζχκβνπινο  

29. ΑΝΑΣΑΗΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ     

Γεκνηηθφο ζχκβνπινο  

30.  ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - 

ΚΑΣΑΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ   Γεκνηηθφο 

χκβνπινο   (πξνζήιζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ηαθηηθνχ ζέκαηνο) 

31. ΚΑΚΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ  Γεκνηηθφο 
χκβνπινο  (πξνζήιζε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ηαθηηθνχ ζέκαηνο) 

32. ΜΠΑΗΡΑΚΣΑΡΖ ΣΔΦΑΝΟ  

Γεκνηηθφο χκβνπινο   

33. ΚΑΛΠΑΚΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

Γεκνηηθφο χκβνπινο  

 

 

 

Παξψλ   ν Γήκαξρνο Ζιίαο Φελάθεο, ν νπνίνο πξνζθιήζεθε κε ηηο λφκηκεο 

δηαηάμεηο.  

Ο Πξφεδξνο Γ., δηαπηζησκέλεο ηεο απαξηίαο, θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ηαθηηθήο   

πλεδξίαζεο. 
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  ηε ζπλέρεηα ν  Πξφεδξνο θ. Αηκίιηνο Ρείζνγινπ, έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν 

θ. Γεψξγην Νεζηψηε, ν νπνίνο εηζεγήζεθε ην 11
 ν
 ηαθηηθό ζέκα, σο εμήο: 

ΥΔΣ:  Ζ απφθαζε 240-18 OE  

      To   Άξζξν 65 <<Αξκνδηφηεηεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ>> παξ  3 ( Οξίδεη ηνπο 

θφξνπο, ηα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο εηζθνξέο.) ηνπ Ν.3852/10 

αο απνζηέιινπκε ηελ αλσηέξσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη παξαθαινχκε γηα 

ηε ιήςε απφθαζεο  

Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο 35/2018 από (10-10-2018) ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΟΔ) ηνπ Γήκνπ Μαξαζώλνο. 

5.- (240 - 2018 ΟΔ)  Λήςε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό Γεκνηηθώλ Σειώλ, Φόξνπ 

Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Υώξσλ γηα ην έηνο 2019 

ην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο Μάθξεο ζήκεξα ηελ  10 

Οθησβξίνπ 2018 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σεηάξηε θαη ψξα 14:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, χζηεξα απφ ηελ Αξηζκ. Πξση: 25552/10-10-2018 έγγξαθε 

πξφζθιεζε Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ ηεο ΟΔ πξνο ηα κέιε ηεο ε νπνία θαη επηδφζεθε 

ρσξηζηά ζηνλ θαζέλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/2010 αθνχ δηαπηζηψζεθε 

απαξηία δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ ελλέα (9) κειψλ επξέζεζαλ παξφληα ηα (8) νθηψ κέιε:  

 

Α/Α  ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 

1 Φελάθεο Ζιίαο, Γήκαξρνο - Πξόεδξνο ΟΔ Απώλ 

2 Νεζηψηεο Γεψξγηνο, Αληηδήκαξρνο - Μέινο  

3 
Δπαγγειίνπ - Ρίδνπ Υάηδσ Αλαζηαζία, Γεκνηηθόο  

ύκβνπινο – Μέινο 

 

4 Κνξνβέζεο Γεψξγηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο - Μέινο    

5 Αιεμαλδξήο Πέηξνο,  Γεκνηηθόο ύκβνπινο - Μέινο   

6 Εαγάξεο Ησάλλεο , Αληηδήκαξρνο – Μέινο  

7 ηάκνο Υξήζηνο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο - Αληηπξόεδξνο 
Απώλ αλ θαη λόκηκα 

θιήζεθε 

8 Μπισλά ηακαηία, Γεκνηηθόο ύκβνπινο - Μέινο  

9 Παηεξάθε Καιιηφπε, Γεκνηηθόο ύκβνπινο- Μέινο  

 

Ο Γήκαξρνο, θνο Ηιίαο Φελάθεο, απνπζίαδε, ν Αληηπξόεδξνο θνο ηάκνο  απνπζίαδε, 

ζπλεπώο ζηε ζπλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.2 ηνπ 

Ν.3852/2010, αλέιαβε λα πξνεδξεύζεη ν Γεκνηηθόο ύκβνπινο & κέινο ηεο πιεηνςεθίαο 

θ. Κνξνβέζεο Γηώξγνο, ν νπνίνο έρεη εθιεγεί κε ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο από ηνπο 

παξόληεο ζπκβνύινπο – κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 

Σν ηαθηηθό κέινο ηεο Ο.Δ. Κνο ηάκνο Υξήζηνο απνπζίαδε, ζηε ζέζε ηνπ παξαβξέζεθε 

ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο Κνο Γειαγξακκάηηθαο Βαζίιεο. 

Ο Γεκνηηθφο χκβνπινο θαη πξνεδξεχσλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εηζεγνχκελνο 

ην 5
ν
 ζέκα εκεξεζίαο δηάηαμεο αλέθεξε ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, φηη  ην 

ηκήκα εζφδσλ ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ καο εηζεγείηαη φηη: 

       
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΗΜΟ ΜΑΡΑΘΧΝΟ 

 

Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧN 

 
 

 N.Mάθξε   8/10/2018 

 

Πξνο: Αμηφηηκν θ.Πξφεδξν Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο  

 

 

 

ΔΙΗΓΗΗ ΠΡΟ ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
  
 TOY …   ΘΔΜΑΣΟ ΣΗ  

ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

 

ΘΕΜΑ: Πεξί  Λήςε απφθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ Γεκνηηθψλ Σειψλ, Φφξνπ 

Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Υψξσλ γηα ην έηνο 2019 
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ΥΔΣ: Ζ αξ. απφθαζε  263/2017  

Σα αξ. 72,73,76, ηνπ Ν. 3852/10 

Σα αξ. 19 & 82 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/58  

Σν Ν. 4368/16 αξ. 13 

 

 

Σέιε θαζαξηφηεηαο θσηηζκνχ. Σν ηέινο θσηηζκνχ έπαπζε λα πθίζηαηαη σο απηνηειέο ηέινο 

απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ Ν 1828/89. Με ηελ ηειεπηαία 

δηάηαμε ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθφ ηέινο, ην 

νπνίν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ δαπαλψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ θαζψο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο απφ 

παγίσο παξερφκελεο δεκνηηθέο ή θνηλνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. χκθσλα 

κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 25/1975 ηα ηέιε θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ ηζρχνπλ γηα 

θάζε ζηεγαζκέλν ή κε ζηεγαζκέλν ρψξν, ζπλεηζπξάηηνληαη απφ ηελ ΓΔΖ θαη ππνινγίδνληαη 

πνιιαπιαζηάδνληαο ηα ηεηξαγσληθά κέηξα ηνπ ρψξνπ κε ηνλ ζπληειεζηή πνπ έρεη θαζνξίζεη 

ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν. 

25/1975 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν. 429/1976 θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Ν. 2307/1995 ην δεκνηηθφ ή θνηλνηηθφ ζπκβνχιην κπνξεί λα 

δηαθξίλεη ηνπο ππφρξενπο ζε επηά (7) – θαη’ αλψηαην φξην – θαηεγνξίεο θαη λα θαζνξίζεη γηα 

θάζε θαηεγνξία δηαθνξεηηθφ ζπληειεζηή. Απφ ηηο θαηεγνξίεο απηέο, δχν αθνξνχλ 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο ή γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ δεκφζηνπ ή ηδσηηθνχ δηθαίνπ, κε εμαίξεζε ηηο 

ηδησηηθέο θιηληθέο, θαη πέληε (5) ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο, φπσο θαηαζηήκαηα, 

βηνκεραλίεο, θιπ. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 παξ.1 εδάθην γ’ Ν 25/75 γηα ηηο 

θαηνηθίεο πνπ βξίζθνληαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, δελ ζπλππνινγίδνληαη ζηε ρξεσζηέα 

επηθάλεηα νη ρψξνη ζηαπιηζκνχ θαη νη ινηπνί εθηφο ηεο θχξηαο θαηνηθίαο ρψξνη πνπ δελ 

πξννξίδνληαη γηα νίθεζε, φπσο νη απνζήθεο, ηα ππφζηεγα θ.ι.π. χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ 

Ν.1080/1980 γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεσο (θαηαζηήκαηα, γξαθεία, 

βηνκεραλίεο, θιπ), ην εκβαδφλ πάλσ απφ ρίιηα (1.000) θαη κέρξη έμη ρηιηάδεο (6.000) 

ηεηξαγσληθά κέηξα κπνξεί λα νξηζζεί κεησκέλν απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ή θνηλνηηθφ 

ζπκβνχιην, αθνχ ιεθζνχλ ππ’ φςε νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ν πξάγκαηη 

εμππεξεηνχκελνο απφ ηελ ππεξεζία θαζαξηφηεηαο ρψξνο. Γηα ηνπο ρψξνπο απηνχο ην 

ζπκβνχιην δχλαηαη, αιιά δελ ππνρξενχηαη, λα νξίζεη κεησκέλν εκβαδφλ – θαη φρη κεησκέλν 

ζπληειεζηή. Γηα ην εκβαδφλ πέξαλ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ, ν 

ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξνο ηνπ 60% απηνχ πνπ έρεη νξηζζεί γηα 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κέρξη ρηιίσλ (1.000) ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Οη ίδηεο ξπζκίζεηο 

κπνξνχλ λα ηζρχζνπλ θαη γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο κε ηε δηαθνξά φηη ην εκβαδφ πέξαλ 

ησλ 6.000 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ δελ κπνξεί λα νξηζηεί ζπληειεζηήο κεγαιχηεξνο ηνπ 30% 

απηνχ πνπ ηζρχεη γηα ηα πξψηα 1.000 ηεηξαγσληθά κέηξα κε ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ.  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 3 ηνπ Ν 2539/97 νη δήκνη κπνξνχλ λα 

επηβάιινπλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ αληαπνδνηηθά ηέιε δηαθνξνπνηνχκελα 

αλά Σνπηθή Κνηλφηεηα αλάινγα κε ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο παξνρήο ησλ αληίζηνηρσλ 

εμππεξεηήζεσλ ζηνπο θαηνίθνπο απηψλ. 

 

 Πξνηείλεηαη νη ζπληειεζηέο ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ γηα ην 2019  λα 

παξακείλνπλ σο έρνπλ :  

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΜΑΡΑΘΧΝΑ  

1) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα θαηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ζε 1,55€  ην 

ηκ  

Β) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, ηαηξεία, γξαθεία, θαθέ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη ινηπνί επαγγεικαηηθνί ρψξνη) έσο 

1.000η.κ.  ζε 3,41€  ην ηκ  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 1.001η.κ. έσο 6.000η.κ.  ζε 3,51€ ην ηκ  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 2,11€ ην ηκ  
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2) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 0 έσο 6.000η.κ.  ζε 1,76€ ην ηκ  

Β) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 0,53€ ην ηκ  

 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΜΑΚΡΗ  

1) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα θαηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ζε 1,99€ ην 

ηκ  

Β) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, ηαηξεία, γξαθεία, θαθέ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη ινηπνί επαγγεικαηηθνί ρψξνη) έσο 

1.000η.κ.  ζε 3,97 €  ην ηκ 

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 1.001η.κ. έσο 6.000η.κ.  ζε 4,08€ ην ηκ  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 2,45€ ην ηκ  

 

 2) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 0 έσο 6.000η.κ.  ζε 2,04€ ην ηκ 

Β) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 0,61€ ην ηκ  

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΓΡΑΜΜΑΣΙΚΟΤ  
1) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα θαηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ζε 1,54€  ην 

ηκ 

 Β) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, ηαηξεία, γξαθεία, θαθέ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη ινηπνί επαγγεικαηηθνί ρψξνη) έσο 

1.000η.κ.  ζε 3,07€ ην ηκ  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 1.001η.κ. έσο 6.000η.κ. ζε 3,16€ ην ηκ  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 1,90€  ην ηκ  

 

2) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 0 έσο 6.000η.κ. ζε 1,58€ ην ηκ  

Β) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 0,47€ ην ηκ  

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΒΑΡΝΑΒΑ  

1) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 

 Α) Γηα θαηνηθίεο ή εγθαηαζηάζεηο θηιαλζξσπηθψλ ή λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ  ζε 1,46€ ην 

ηκ 

Β) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο (θαηαζηήκαηα, ηαηξεία, γξαθεία, θαθέ, 

θαθεηέξηεο, εζηηαηφξηα, βηνηερλίεο, βηνκεραλίεο θαη ινηπνί επαγγεικαηηθνί ρψξνη) έσο 

1.000η.κ. ζε 2,05 €  ην ηκ 

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 1.001η.κ. έσο 6.000η.κ. λα νξηζηεί ζε 2,11€  

Γ) Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο άιιεο ρξήζεο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 1,27€ ην ηκ  

 

2) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο  

Α) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 0 έσο 6.000η.κ. ζε 1,06€ ην ηκ 

Β) Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο απφ 6.001η.κ. θαη άλσ  ζε 0,32€ ην ηκ  

 

Φφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ. Ο θφξνο ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ επηβιήζεθε ππέξ 

ησλ δήκσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ απφ 01/01/1981 κε ην Ν. 1080/1980. Ο θφξνο 

ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ επηβάιιεηαη αλά κεηξεηή παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε 

φινπο ηνπο ζηεγαζκέλνπο ή κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε δηνηθεηηθή 

πεξηθέξεηα ηνπ δήκνπ ή ηεο θνηλφηεηαο θαη ειεθηξνδνηνχληαη απφ ηε ΓΔΖ (άξζξν 10 παξ.1 

Ν.1080/80) Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε επηβνιήο ηνπ θφξνπ είλαη ε ζπλδξνκή κηαο απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηνπ νηθηαθνχ ή εκπνξηθνχ θαηαλαισηή ξεχκαηνο ηεο ΓΔΖ. Γηα ηελ επηβνιή ηνπ 

θφξνπ δελ έρεη ζεκαζία αλ ν ειεθηξνδνηνχκελνο ρψξνο βξίζθεηαη εληφο ή εθηφο ζρεδίνπ 

πφιεο (ηΔ 3626/1990). Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή 

θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε αθέξαην πνζφ απφ 0,02€ κέρξη 0,07€ εηεζίσο, θαηά ηεηξαγσληθφ 

κέηξν θσηηδφκελεο επηθάλεηαο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία 
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βξίζθεηαη. Ο ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο νξίδεηαη ζην ήκηζπ 

απηνχ πνπ ηζρχεη γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο (άξζξα 10 παξ.1 Ν.1080/80, 54 παξ. 5 

Ν1416/84 θαη 25 παξ.13 Ν.1828/89). Μπνξεί πεξαηηέξσ λα απμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζε πνζνζηφ κέρξη 20% γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο (άξζξν 

25 παξ.13 Ν.1828/89). χκθσλα κε ηελ παξ.6β ηνπ άξζξνπ 113 ηνπ Ν.1892/90 (ΦΔΚ 

101/Α), ν πξνηεηλφκελνο θφξνο ησλ ειεθηξνδνηνχκελσλ ρψξσλ, φπσο δηακνξθψλεηαη 

εθάζηνηε, κπνξεί λα πξνζαπμάλεηαη κε απφθαζε ηνπ δεκνηηθνχ ή θνηλνηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

πεξαηηέξσ κέρξη 25%, πξνθεηκέλνπ ην πξφζζεην απηφ πνζφ λα δηαηίζεηαη απνθιεηζηηθά γηα 

ελίζρπζε ησλ θνλδπιίσλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ θαη ζπληήξεζεο ησλ ζρνιείσλ. Οη 

ζπληειεζηέο πνπ πξνηείλεηαη λα ηζρχζνπλ γηα ην 2019  είλαη νη εμήο (κεδεληθή αχμεζε ) :  

 

Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Νέαο Μάθξεο ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ   0,3375 €/η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 0,175 €/η.κ 

 

 Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Μαξαζψλα ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ   ήηαλ 0,275€/η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 0,1375€/η.κ. 

 

Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Βαξλάβα ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ  απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ 0,0625€/η.κ. Γηα κε 

ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 0,0375€/η.κ 

 

Γηα ηελ Γεκνηηθή Δλφηεηα Γξακκαηηθνχ ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ ειεθηξνδνηνχκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ ρψξσλ  ήηαλ 0,0875€/η.κ. Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο 0,05€/η.κ 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ : ΠΗΝΑΚΔ  ΟΠΧ ΠΡΟΚΤΠΣΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟ ΜΖΥΑΝΟΓΡΑΦΗΚΟ 

ΤΣΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  ΣΟΤ ΓΖΜΟΤ  

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΥΔΙΑ ΔΟΓΧΝ 2017  (Ιαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο) 

031 

 

 

3211 

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ  

 

Τπνινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά 

ηα παξειζφληα έηε  

 

ΤΝΟΛΟ  

 

5.049.055,55 

 

 

19.291,79 

 

 

5.068.347,34 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΥΔΙΑ ΔΞΟΓΧΝ 2017 (Ιαλνπάξηνο - Γεθέκβξηνο) 

   

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Πιεξσζέληα 

20 Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο 

θαη ειεθηξνθσηηζκνχ  

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ 

ΓΑΠΑΝΔ  

 

 ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 

 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ  

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 

20 

 

 

     4.523.146,71 

 

 58.695,85 

     

  86.115,58 

 

4.667.948,14 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΥΔΙΑ ΔΟΓΧΝ 2017 (Ιαλνπάξηνο – Ινύιηνο ) 

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Δηζπξαρζέληα 

031 

 

3211 

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ  

 

 

Τπφινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα 

θαηά ηα παξειζφληα έηε  

                                 2.870.996,27 

 

                                     13.460,35 
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ΤΝΟΛΟ                                     2.884.456,62 

 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΥΔΙΑ ΔΞΟΓΧΝ 2017(Ιαλνπάξηνο – Ινύιηνο ) 

ΤΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΙΚΑ ΣΟΥΔΙΑ ΔΟΓΧΝ 2018  (Ιαλνπάξηνο – Ινύιηνο ) 

 

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Δηζπξαρζέληα 

0311 

 

3211 

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ    

 

Τπνινηπα απφ βεβαησζέληα έζνδα θαηά ηα 

παξειζφληα έηε  

 

 

ΤΝΟΛΟ  

2.938.181,42 

 

 

9.311,87 

 

2.947.493,29 

 

ΤΝΟΛΗΚΑ ΑΠΟΛΟΓΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΟΓΧΝ 2018 (Ηαλνπάξηνο – Ηνχιηνο ) 

   

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Πιεξσζέληα 

20.60 Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ  

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ  

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ  

 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 20 

 

 

 

                      2.333.063,43 

 

                                    --- 

 

                         69.925,83 

  

                    2.402.989,26 

Ζ πνξεία εθηίκεζεο εηζπξάμεσλ θαη δαπαλψλ γηα ην ζχλνιν ηνπ έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ζηνηρεία   έρεη σο εμήο : 4.243.739,79 

ην ζθέινο ησλ εζφδσλ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ  Έζνδα απφ αληαπνδνηηθά ηέιε θαη 

δηθαηψκαηα  ην πνζφ ησλ   4.243.739,79 

ΚΑΣ΄ ΔΚΣΗΜΖΖ ΠΟΡΔΗΑ  ΔΞΟΓΧΝ 2018 

   

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Πιεξσζέληα 

20.60 Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ  

 
ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ  

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 
ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ  

 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 20 

 

 

 

            3.416.952,76 

 

 

 

              826.787,02 

 

        4.243.739,79 
 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ 2019 

ΔΟΓΑ  

ΚΧΓΙΚΟ 

031 

Τπεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ  

ΟΗΚ. ΔΣΟ 2019 

ΦΗΦΙΘΔΝΣΑ 

ΤΠΟ ΣΟ Γ.. 

ΔΠΙΚΤΡΧΘΔΝΣΑ 

ΑΠΟ ΣΗΝ 
ΓΙΑΜ/ΘΔΝΣΑ 

   

ΚΑΔ Πεξηγξαθή Πιεξσζέληα 

20 Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ  

 

ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΔ ΓΑΠΑΝΔ  

 

ΔΠΔΝΓΤΔΗ  

 

 

ΠΛΖΡΧΜΔ ΠΟΔ  

 

ΤΝΟΛΟ ΤΠΖΡΔΗΑ 20 

 

 

 

                                           2.557.029,14 

                          

                                                 55.119,61 

 

                                                86.115,58 

  

                                            2.698.264,33 
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ΑΡΜΟΓΙΑ ΑΡΥΗ 

0311 

Σέινο θαζαξηφηεηαο θαη θσηηζκνχ (άξζξν 25 

Ν 1828/89). 4.781.494,19 4.781.494,19 4.781.494,19 

0461.01 

ΣΔΛΖ ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΛΑΓΗΧΝΓεληθέο 

Τπεξεζίεο 20.735,00 20.735,00 20.735,00 

 

3211 Σέιε θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ  1.276.042,68 1.276.042,68 1.276.042,68 

 

3219.01 Δηζθνξά πξαζίλνπΓεληθέο Τπεξεζίεο 50.940,38 50.940,38 50.940,38 

3219.02 

Σειε απνθνκηδήο θιαδηψλ 

παξειζφλησλ 

εηψλ(βεβαησκέλα)Γεληθέο Τπεξεζίεο 1.920,48 1.920,48 1.920,48 

ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΑ                                                                                  6.131.132,73 

ΔΞΟΓΑ  

c 

Τπεξεζία θαζαξηφηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνχ 6.131.132,73 6.131.132,73 6.131.132,73 

 

  Ο Πξντζηάκελνο Δζφδσλ                               ε Π.Ο.Τ 

 Αζαλάζηνο Φνχληαο                                           Άλλα Λάκπξνπ-σηήξρνπ 

 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  απνθάζηζε 

Καηά πιεηνςεθία  

κεηνςεθνχλησλ ησλ Κα Παηεξάθε, Κα Μπισλά θαη Κν Γειαγξακκάηηθα κε ηελ 

παξαηήξεζε φηη ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην Γ..  

Δγθξίλεη ηελ εηζήγεζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνύινπ θαη πξνεδξεύσλ ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη ζπγθεθξηκέλα εγθξίλεη ηα Γεκνηηθά Σέιε, Φόξνπ 

Ηιεθηξνδνηνύκελσλ Υώξσλ γηα ην έηνο 2019, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

ηκήκαηνο εζόδσλ ηεο Γηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ. 

Η απόθαζε απνζηέιιεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ηειηθή έγθξηζε. 

Η παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό (240 – 2018 ΟΔ) θαη: 

 

Ο Δημοηικός ύμβοσλος  και  Προεδρεύων                                                

ηης Οικονομικής Επιηροπής  

  

ΚΟΡΟΒΕΗ ΓΙΩΡΓΟ  

    ηελ ζπλέρεηα πήξε ην ιφγν ν δεκνηηθφο ζχκβνπινο θ. ηέξγηνο Σζίξθαο, ν 

νπνίνο ηνπνζεηήζεθε επί ηνπ ζέκαηνο, θαη πξφηεηλε  ηελ κείσζε 5% , ζηνλ θαζνξηζκφ 

φισλ ησλ Γεκνηηθψλ Σειψλ θαη  ηνπ Φφξνπ Ζιεθηξνδνηνχκελσλ Υψξσλ έηνπο 

2019, εθφζνλ ππάξρεη θαη πιεφλαζκα 400.000,00 €, θαζψο θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ 

ηηκψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο  Μάθξεο, κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ  γηα ηελ 

έδξα ηνπ Γήκνπ, ηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μαξαζψλα . 

Ζ Γεκνηηθή χκβνπινο θ. η. Μπισλά, ιακβάλνληαο ην ιφγν ηφληζε φηη δελ 

ππάξρεη αληαπνδνηηθφηεηα ζηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε θαη πξφηεηλε γηα φιν ην Γήκν 

Μαξαζψλνο, κείσζε 5% θαη ελαξκφληζε ησλ ηηκψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο Νέαο 

Μάθξεο, κε ηελ Γεκνηηθή Κνηλφηεηα Μαξαζψλα. 

 Καηφπηλ ν   Πξφεδξνο    θάιεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. λα απνθαζίζνπλ. 
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Σα κέιε ηνπ Γ.., έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε 

ηελ εηζήγεζε ηνπ   Αληηδεκάξρνπ, ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ, νη 

νπνίεο αλαγξάθνληαη πιήξσο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά ηεο παξνχζαο 

ζπλεδξίαζεο θαη ηελ πξφηαζε ηεο θ. η. Μπισλά θαη ηνπ θ. η. Σζίξθα 

απνθαζίδνπλ θαηά πιεηνςεθία: 

(μειοψηθούνηων ηων δημοηικών ζσμβούλων κ.κ.: 

 Β. Θαναςιά, Α. Λάςκου, Γ. Νθςιϊτθ, Α. Ρίηου, Δ. Κάκαρθ, οι οποίοι ψιφιςαν 

τθν ειςιγθςθ 

 Α. Παππά,  Β. ταυρακοποφλου, Αιμ. Ρείςογλου οι οποίοι διλωςαν  παρόντεσ  

 Ν. τεφανίδθ, ο οποίοσ τόνιςε  ότι πρζπει να γίνει μεγαλφτερθ μείωςθ από 

τθν προτεινόμενθ και να καταργθκεί θ αφξθςθ 25%) 

Δγθξίλνπλ  ηελ κείσζε 5% ζηα Γεκνηηθά Σέιε, θαη Φφξνπ Ζιεθηξνδνηνχκελσλ 

Υψξσλ γηα ην έηνο 2019, θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ηηκψλ ηεο Γεκνηηθήο Κνηλφηεηαο 

Νέαο  Μάθξεο, κε ηηο ηηκέο πνπ ηζρχνπλ  γηα ηελ έδξα ηνπ Γήκνπ, ηελ Γεκνηηθή 

Κνηλφηεηα Μαξαζψλα. 

Απηή ε απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ 254/2018.   

Αθνχ εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ιχεηαη ε 

ζπλεδξίαζε.  

Γη’ απηφ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ θαη ππνγξάθεηαη φπσο παξαθάησ. 

Αθξηβέο απφζπαζκα   

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ  

 

 

ΑΙΜΙΛΙΟ ΡΔΙΟΓΛΟΤ  

 

  ΣΑ ΜΔΛΗ 

1. ΝΖΗΧΣΖ ΓΔΧΡΓΗΟ Αληηδήκαξρνο   

2. ΘΑΝΑΗΑ ΒΑΗΟ    Αληηδήκαξρνο   

3. ΛΑΚΟ  ΑΡΓΤΡΖ   Αληηδήκαξρνο 

4. ΡΗΕΟΤ ΑΝΑΣΑΗΑ Γεκνηηθφο χκβνπινο 

5. ΠΑΠΠΑ ΑΝΑΣΑΗΑ Γεκνηηθφο χκβνπινο 

6. ΑΛΔΞΑΝΓΡΖ  ΠΔΣΡΟ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

7. ΚΑΚΑΡΖ ΓΖΜΖΣΡΑ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

8. ΣΗΡΚΑ ΣΔΡΓΗΟ   Γεκνηηθφο χκβνπινο   

9. ΑΛΔΤ-ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΟΦΗΑ   Γεκνηηθφο χκβνπινο   

10. ΧΣΖΡΗΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΟ   Γεκνηηθφο χκβνπινο   

11. ΓΔΛΑΓΡΑΜΜΑΣΗΚΑ  ΒΑΗΛΔΗΟ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

12. ΛΑΚΟ ΚΧΝ/ΝΟ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

13. ΣΑΜΟ ΥΡΖΣΟ Γεκνηηθφο χκβνπινο   

14. ΣΔΦΑΝΗΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ    Γεκνηηθφο χκβνπινο 

15. ΜΤΛΧΝΑ ΣΑΜΑΣΗΑ  Γεκνηηθφο χκβνπινο 

16. ΓΔΧΡΓΑΣΟ ΜΑΝΧΛΖ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

17. ΣΗΡΚΑ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  Γεκνηηθφο χκβνπινο   

18. ΣΑΤΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ - ΚΑΣΑΡΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ   Γεκνηηθφο χκβνπινο   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


