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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 46/10.12.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 355/2021 

 
Θέμα 13ο  Η.Δ. «Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών έτους 2022 και εφεξής»  
 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 10η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους  2021, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  μέσω 
τηλεδιάσκεψης σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών 
συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-
2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190 οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ. 75414/03-12-
2021 (ΦΕΚ 5673/04-12-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα έως 
και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 36157/06-12-2021 πρόσκληση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 
4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο 
οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα 
τριών (33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ  (18) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Κόλλια Κωνσταντίνα 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
5. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
6. Πούρος Γεώργιος 
7. Ταγαράς Βασίλειος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 

9. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
10. Σταυρέλης Νικόλαος 
11. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
12. Μουρούτσος Γεώργιος   
13. Δόντης Μιχαήλ   
14. Μανωλάκης Δημήτριος 
15. Καρασάββας Ιωάννης 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Γκερζελής Ιωάννης 
18. Ξύδη Μιχαλίτσα  

 

1. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Μελέτης Χρήστος - Αντιπρόεδρος  
5. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
6. Κεφάλας Σταύρος 
7. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο τέλος του 4ου ΕΗΔΘ 

8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Πλατής Σπυρίδων 
11. Κονδύλης Μαρίνος 
12. Παπαϊωάννου Ευάγγελος  
13. Τζέκου Παρασκευή 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Λαμπρινός Παναγιώτης 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Πούλος 
Ανδρέας.   
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  
εισηγούμενος το 13ο θέμα  ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Αναπροσαρμογή ή μη δημοτικών τελών έτους 2022 και 

εφεξής», ενημέρωσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 3463/2006, εφόσον έχουν  εκδοθεί τοπικές κανονιστικές 
αποφάσεις με τις οποίες  τίθενται κανόνες ή όροι και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (π.χ. προσδιορισμός 
και λειτουργία περιπτέρων, κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π.), λαμβάνεται απόφαση με την οποία επιβάλλεται το 
αντίστοιχο τέλος κ.λ.π.. 
Οι κανονιστικές αποφάσεις αναφορικά με την επιβολή φόρων και τελών, λαμβάνονται αποκλειστικά από το 
δημοτικό συμβούλιο, μετά από εισήγηση της οικονομικής επιτροπής. (άρθρο 72 περίπτωση ζ της παρ 1 του ν. 
3852/10), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 185 § 1 του Ν. 4555/2018, το οποίο αναφέρει: « 1. 
………………….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.». ……………   
Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή 
αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις 
διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν 
αυτών της παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της δημοσίευσης των 
τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων).  
Επίσης, ο καθορισμός ή αναπροσαρμογή των τελών, δικαιωμάτων και γενικώς των εσόδων των δημοτικών 
κοιμητηρίων και των ιερών ναών, τα οποία προβλέπονται με τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, κατά την παρ. 
1 του άρθρου 4 του α.ν. 582/1968 (Α΄ 225) και η παραχώρηση, κατασκευή και συντήρηση τάφων, η 
παραχώρηση ή παράταση του δικαιώματος χρήσης οικογενειακών τάφων και η παράταση του δικαιώματος 
χρήσης τάφων τριετούς ταφής, αποφασίζεται από την  Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 38 του Ν. 4795/2021 (ΦΕΚ 62 Α΄) 
  
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την αρ. 701/2021 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, σε ορθή επανάληψη, η οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μη αναπροσαρμογή των λοιπών 
δημοτικών τελών , ήτοι: τελών για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, τελών 
Λαϊκών Αγορών, τελών Εμποροπανηγύρεων, τελών Κοινοχρήστων Χώρων, δικαιωμάτων Εμπορίας Νερού, τα οποία 
εισηγείται να εξακολουθήσουν για το έτος 2022 κι εφεξής ως έχουν.  
Ο κ. Δήμαρχος μεταξύ των άλλων ενημέρωσε το Σώμα ότι δεν απαιτείται προς το παρόν να  προβούμε σε 
αναπροσαρμογή τελών, θα δούμε εντός του έτους 2022 αν  απαιτείται αναπροσαρμογή και θα επαναφέρουμε το θέμα.   
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ των άλλων κατά την τοποθέτησή του ανάφερε ότι εμείς προτείνουμε μείωση όλων 
των τελών της τάξεως των 25%  επειδή υπάρχει πλεόνασμα στο ταμείο του Δήμου 6.000.000 € και επίσης από τις  
περίπου 11.000 αιτήσεις έχουν κατατεθεί στο Δήμο για διόρθωση των τ.μ. στη ΔΕΗ και θ΄ ακολουθήσουν κι άλλες. θα 
επέλθει μεγαλύτερο πλεόνασμα στο Ταμείο του Δήμου. Υπάρχει η δυνατότητα της μείωσης των τελών , όπως την 
προτείνουμε σαν παράταξη. 
Ο Πρόεδρος στο σημείο αυτό ενημέρωσε τον κ. Σταυρέλη και το Σώμα ότι η τοποθέτηση αυτή δεν αποτελεί εναλλακτική 
πρόταση κατατεθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και δεν μπορεί να συζητηθεί περαιτέρω και να τεθεί σε ψηφοφορία. 
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Μετά από τ΄ ανωτέρω, ο Πρόεδρος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την πρόταση της Οικονομικής 
Επιτροπής και του Δημάρχου, η οποία μετά το πέρας της ψηφοφορίας έλαβε:  
Επί δέκα εννέα (19) παρόντων Δημοτικών Συμβούλων ψήφισαν: 
Δέκα τρείς (13) Δημοτικοί Σύμβουλοι υπέρ της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής (οι κ.κ. 1. Κουτσογκίλας 
Θεμιστοκλής, 2. Κόλλια Κωνσταντίνα, 3. Μπίτζιος Δημήτριος, 4. Παπαδημητρίου Σωτήριος, 5. Πούρος 
Γεώργιος, 6. Ταγαράς Βασίλειος, 7. Ζώγκος Ανδρέας, 8. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 9. Μπουρσέ Ηλίας, 
10. Καρασάββας Ιωάννης, 11. Πιέτρης Τιμολέων, 12. Γκερζελής Ιωάννης και 13. Κυριαζής Αντώνιος). 
Έξι (6)  Δημοτικοί Σύμβουλοι έδωσαν λευκή ψήφο ( οι κ.κ. 1. Σταυρέλης Νικόλαος, 2. Μουρούτσος Γεώργιος, 
3. Στριμενοπούλου Γεωργία, 4. Δόντης Μιχαήλ, 5. Μανωλάκης Δημήτριος και 6. Ξύδη Μιχαλίτσα) 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του, την αρ. 701/2021 (ορθή επανάληψη) απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, την εισήγηση του Προέδρου,  τις διατάξεις των ν. 3852/2010, 4555/2018, 4172/2013, όπως 
ισχύουν, τις  εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190 οικ.22678/06.12.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών καθώς και την Δ1αΓ.Π.οικ. 75414/03-12-2021 (ΦΕΚ 5673/04-12-2021  τεύχος Β΄) ΚΥΑ, το άρθρο 74 του Ν 
4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση 
θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
Τη μη αναπροσαρμογή για το έτος 2022 και εφεξής των δημοτικών τελών, ήτοι: τελών για την κάλυψη δαπανών της 
Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας, τελών Λαϊκών Αγορών, τελών Εμποροπανηγύρεων, τελών 
Κοινοχρήστων Χώρων και δικαιωμάτων Εμπορίας Νερού, σύμφωνα με την αρ. 701/2021 σε ορθή επανάληψη 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και τα οποία αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω, ως εξής:  
 
1) τέλη για την κάλυψη δαπανών της Υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας 
 
Τα προϋπολογισθέντα έσοδα και οι δαπάνες εξόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το 
οικονομικό  έτος 2022, προσδιορίζονται ως κατωτέρω: 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
 
ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
α) Οικιακή χρήση         1.394.309τ.μ x 1,76 €/ τ.μ ετησίως  = 2.453.983,84€ 
β) Γενική χρήση       375.795,00 τ.μ x 3,09 €/ τ.μ ετησίως = 1.161.206,55€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                     3.615190,39€ 
 
ΑΡΧ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ 
α) Οικιακή χρήση    145.525,00.μ x 1,38 €/ τ.μ ετησίως  =  200824,50€ 
β) Γενική χρήση                                 77.991,00τ.μ x 2,14 €/ τ.μ ετησίως   =166.900,74€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                      367.725,24 € 
 
ΕΞΑΜΙΛΙΑ 
α) Οικιακή χρήση    99.998,00 τ.μ x 1,38 €/ τ.μ ετησίως  =  137.997,24€ 
β) Γενική χρήση                               52.724,00τ.μ x 2,14 €/ τ.μ ετησίως   = 112.829,36€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                250.826,60€ 
 
ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑ 
α) Οικιακή χρήση    93.404,00 τ.μ x 1,38 €/ τ.μ ετησίως  =  128.897,52€ 
β) Γενική χρήση                               11.930,00 τ.μ x 2,14 €/ τ.μ ετησίως   =  25.530,20€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   154.427,72€ 
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ΣΟΛΟΜΟΣ 
α) Οικιακή χρήση         32.199,00τ.μ x 1,38 €/ τ.μ ετησίως  =  44.434,62€ 
β) Γενική χρήση         11.794,00τ.μ x 2,14 €/ τ.μ ετησίως   = 25.239,16€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   65.673,78€ 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΣΣΟΥ- ΛΕΧΑΙΟΥ  
 
ΛΕΧΑΙΟ 
α) Οικιακή χρήση         183.423,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 174.251,85€ 
) Γενική χρήση            27.515,00 τ.μ  x 1,76 €/ τ.μ ετησίως  =   48.426,40€ 
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   222.678,25€ 
 
 
ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ 
α) Οικιακή χρήση   95.544,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 90.766,80€ 
β) Γενική χρήση     5.300,00 τ.μ  x 1,76 €/ τ.μ ετησίως  =  9.328,00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   100.094,80€ 
 
 
ΑΣΣΟΣ 
α) Οικιακή χρήση   104.477,00τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 99.253,15€ 
β) Γενική χρήση    16.416,00 τ.μ  x 1,76 €/ τ.μ ετησίως  =28.892,16 €  
 
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   128.145,31€ 
 
 
ΚΑΤΩ ΑΣΣΟΣ 
α) Οικιακή χρήση   96.485,00τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 91.660,75€ 
β) Γενική χρήση    1.960,00 τ.μ  x 1,76€/ τ.μ ετησίως  =  3.449,60€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                                   95.110,35€ 
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ  
 
ΑΘΙΚΙΑ 
α) Οικιακή χρήση   90.009,00 τ.μ x 1,23 €/ τ.μ ετησίως  = 110.711,07€ 
β) Γενική χρήση     15.365,00 τ.μ  x 2,47 €/ τ.μ ετησίως  = 37.951,55€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                 148.662,62 € 
 
ΓΑΛΑΤΑΚΙ 
α) Οικιακή χρήση   250.903,00 τ.μ x 1,23 €/ τ.μ ετησίως  = 308.610,69€ 
β) Γενική χρήση     32.720,00 τ.μ  x 2,47 €/ τ.μ ετησίως  =  80.818,40€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                     389.429,09€ 
 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
α) Οικιακή χρήση   9.090,00 τ.μ x 1,23 €/ τ.μ ετησίως  = 11.180,70€ 
β) Γενική χρήση       633,00 τ.μ  x 2,45 €/ τ.μ ετησίως  =  1.550,85€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                              12.731,55€ 
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ΚΑΤΑΚΑΛΙ 
α) Οικιακή χρήση   29.128,00 τ.μ x 1,23 €/ τ.μ ετησίως  = 35.827,44€ 
β) Γενική χρήση     4.469,00 τ.μ  x 2,47 €/ τ.μ ετησίως  = 11.038,43€  
 

ΣΥΝΟΛΟ                              46.865,87€ 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ 
 
ΣΟΦΙΚΟ 
α) Οικιακή χρήση   111.266,00τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 105.702,70€ 
β) Γενική χρήση     20.908,00 τ.μ  x 1,23€/ τ.μ ετησίως= 25.716,84€  
 

ΣΥΝΟΛΟ                               131.419,54€ 

 
ΚΟΡΦΟΣ 
α) Οικιακή χρήση   73.728,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 70041,60€ 
β) Γενική χρήση    6.633,00 τ.μ x 1,09 €/ τ.μ ετησίως  = 7.229,97€ 
 

ΣΥΝΟΛΟ                                77.271,57€ 

 
ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ 
α) Οικιακή χρήση   10.559,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  =10.031,05€ 
β) Γενική χρήση     2.057,00τ.μ  x 0,95€/ τ.μ ετησίως  = 1954,15 €  
 

ΣΥΝΟΛΟ                                11.985,20€ 

 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΤΕΝΕΑΣ 
 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ 
α) Οικιακή χρήση   80.307,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 76.291,65€ 
β) Γενική χρήση    18.622,00 τ.μ  x 2,00 €/ τ.μ ετησίως = 37.244,00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                    113.535,65 
 
 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
α) Οικιακή χρήση   48.841,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 46.398,95€ 
β) Γενική χρήση    7.778,00 τ.μ x 2,00 €/ τ.μ ετησίως  = 15.556,00€  
 
 
ΣΥΝΟΛΟ                                 61.954,95 
 
ΚΟΥΤΑΛΑΣ 
α) Οικιακή χρήση   18.764,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 17.825,80€ 
β) Γενική χρήση    13.712,00 τ.μ  x 2,00 €/ τ.μ ετησίως  = 27.424,00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                                45.249,80€ 
 
 
ΚΛΕΝΙΕΣ 
α) Οικιακή χρήση   32.636,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  =31.004,20€ 
β) Γενική χρήση     3.128,00 τ.μ  x 2,00 €/ τ.μ ετησίως  =6.256,00€  
 
ΣΥΝΟΛΟ                             37.260,20 € 
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ΣΤΕΦΑΝΙ 
α) Οικιακή χρήση   12.170,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 11.561,50€ 
β) Γενική χρήση     1.114,00 τ.μ  x 2 €/ τ.μ ετησίως  =2.228,00 €  
  
ΣΥΝΟΛΟ                                    13.789,50€ 
 
 
ΑΓΙΟΝΟΡΙ 
α) Οικιακή χρήση   7.076,00 τ.μ x 0,95 €/ τ.μ ετησίως  = 6.722,20€ 
β) Γενική χρήση                    559,00 τ.μ  x 2,00 €/ τ.μ ετησίως = 1.118,00 € 
  

ΣΥΝΟΛΟ                          7.840,20€ 

 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία τ.μ απο τη ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία 05/11/2021 το  σύνολο εσόδων ανέρχεται σε 
6.101.868,18€. 
 Τα έσοδα έτους 2022  προβλέπεται να διαμορφωθούν σε  6.101.868,18 ευρώ βάσει των   ηλεκτρονικών 
καταστάσεων της ΔΕΗ, στοιχείων που διαθέτουμε μέχρι σήμερα .  Εγγράψαμε στο μέρος των  εσόδων στον Κ.Α. : 
0311.0001 με τίτλο “Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89)” το ποσό των: 6.101.868,18€. Στα 
ανωτέρω έσοδα έχει προβλεφθεί και η μείωση που προκαλείται απο εκπτώσεις σε ΑΜΕΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, 
πολύτεκνους κ.λ.π (πλασματικά τετραγωνικά) με στοιχεία προηγούμενης χρήσης .  
Τα έσοδα  που αφορούν προηγούμενες χρήσεις αλλά προβλέπεται να  βεβαιωθούν για πρώτη φορά το έτος 2022 
ανέρχονται στο ποσό των 250.000,00€  . Εγγράψαμε στο μέρος των εσόδων στον  Κ.Α. : 2111.0001 με τίτλο: “Τέλη 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού”  πίστωση 250.000,00€. Επίσης στο κ. Α   3211.0001 εγγράψαμε  πρόβλεψη 
είσπραξης   46.345,90€ (32-82)  
Το Εκτιμώμενο Χρηματικό Υπόλοιπο της ανταποδοτικής υπηρεσία έτους 2022 βάσει των οδηγιών σύνταξης του 
προϋπολογισμού ανέρχεται στο ποσό των 5.998.834,00€.  
Σύνολο εσόδων: 12.397.048,08€ 
 
Υπενθυμίζουμε, ότι ισχύει η ΑΔΣ 461/2018 περί μείωσης δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού και φόρων 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων σε οικονομικά αδύνατους, άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές 
οικογένειες και μακροχρόνια ανέργους. 
 
Έως το έτος 2020 στο Δήμο Κορινθίων εφαρμόζονταν 2 συντελεστές δημοτικών τελών σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα, 
ένας για  οικιακή χρήση και ένας για γενική (επαγγελματική) χρήση. Μετά το Ν. 4555/2018 άρθρο 185, λήφθηκε η ΑΔΣ 
315/2020 (ΑΔΑ: 6Π3ΕΩΛ7-Υ76), με την οποία ορίστηκαν  δύο επιπλέον νέοι  γενικοί συντελεστές  .Οι ισχύοντες 
συντελεστές είναι οι εξής:  1) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 
σκοπούς και 2) για εργοταξιακό ρεύμα, πέραν των υπαρχόντων για 3) οικιακή χρήση  και 4) για την άσκηση πάσης 
φύσης οικονομικής δραστηριότητας που προϋπήρχαν.  Πέραν αυτών, ορίστηκαν και τρεις νέοι ειδικοί συντελεστές 1) 
ειδικός συντελεστής για χρήσεις χαμηλής επιβάρυνσης χώρους δευτερεύουσας χρήσεις κλπ, 2) ειδικός συντελεστής για 
χρήσεις βιοτεχνικών μονάδων και  3) ειδικός συντελεστής για χρήσεις πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών μονάδων. 
 
Για τους στεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κ.λ.π.) το εμβαδόν πάνω από 
1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. ορίζεται  μειωμένο κατά  50%.     
Για εμβαδόν πέραν των 6.000 τ.μ. ο συντελεστής του τέλους ορίζεται μειωμένος κατά 40% του ισχύοντος συντελεστή 
μέχρι των 1.000τ.μ. 
 
Για τους μη στεγασμένους χώρους μέχρι τα 1.000τ.μ. ορίζεται μειωμένος σε ποσοστό 50% του ισχύοντος συντελεστή  
των στεγασμένων χώρων. 
Από εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι των 6.000 τ.μ. ορίζεται μειωμένο το εμβαδόν κατά 40%. 
Από 6.000 τ.μ. και άνω ο συντελεστής ορίζεται σε ποσοστό 10% αυτού που ισχύει για τα πρώτα 1.000 τ.μ. μη 
στεγασμένου χώρου.   
 
Επομένως το συνολικό ύψος του Προϋπολογισμού εσόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας ηλεκτροφωτισμού και 
καθαριότητας ανέρχεται στο ποσό των 12.397.048,08€. 
Αντίστοιχα οι δαπάνες της ανταποδοτικής υπηρεσίας ανέρχονται συνολικά  στο ποσό των 14.036.909,81€ -Τακτικά  
12.397.048,08€ .Εμφανίζεται στη συνημμένη κατάσταση προϋπολογισμός δαπανών έτους 2022: 
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Λογαριασμός Περιγραφή Σύνολο 
Έσοδο  
Λαϊκών 
Αγορών 

covid-19 ΣΑΤΑ  

02.20.6011.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού 

1.194.250,56 24.254,64     

02.20.6012.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

234.189,29 1.000,00     

02.20.6021.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός,γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)  υπαλλήλων με σύμβαση 
αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

134.164,44       

02.20.6021.0003 

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων 
υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) 
Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού 

15.000,00       

02.20.6022.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 
για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 
υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 
Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού 

32.931,17       

02.20.6041.0001 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων 
υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού 

667.588,12       

02.20.6042.0001 

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 
υπαλλήλων ορισμένου χρόνου και για 
εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

34.404,68       

02.20.6051.0009 
ΕΦΚΑ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

253.340,76       

02.20.6052.0001 
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 
σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

36.855,00       

02.20.6054.0001 
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού 

190.446,80       

02.20.6056.0001 
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 
1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 
και 33 ΝΔ 5441/66) 

43.220,13       

02.20.6062.0001 
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων 
(άρθρο 112 Ν 118/81) 

1.000,00       
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02.20.6063.0001 
Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα 
εργαζομένων) 

182.985,44 663,25     

02.20.6063.0002 
Λοιπές παροχές σε είδος (Μέσα ατομικής 
προστασίας) 

145.972,71 2.000,00 526,56   

02.20.6063.0003 
Λοιπές παροχές σε είδος (Ιατρικοί 
έλεγχοι) 

8.000,00       

02.20.6117.0026 
Eιδική απολύμανση κτιρίων Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

3.019,01   3.019,01   

02.20.6117.0027 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου 
Συμβούλου Υποστήριξης για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση, 
Αυτοματοποίηση και Διαχείριση του 
Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός) στο Δήμο 
Κορινθίων  

24.800,00       

02.20.6142.0001 
Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση 
ανυψωτικών μηχανημάτων 

2.000,00       

02.20.6151.0001 
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων 

250.000,00       

02.20.6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 

1.250.000,00       

02.20.6231.0001 Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών 32.400,00       

02.20.6232.0001 
Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων 
ακινήτων 

4.800,00       

02.20.6234.0002 Μίσθωση οχημάτων Δ.Ε. Κορίνθου 29.760,00       

02.20.6234.0003 Μίσθωση οχημάτων Δ.Ε. Σολυγείας 37.200,00       

02.20.6234.0004 Μίσθωση οχημάτων Δ.Ε. Σαρωνικού 29.760,00       

02.20.6234.0005 Μίσθωση οχημάτων Δ.Ε. Τενέας 37.200,00       

02.20.6234.0006 Μίσθωση οχημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου 29.760,00       

02.20.6236.0001 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων 

37.200,00       
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02.20.6236.0004 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε Κορίνθου 

28.800,00       

02.20.6236.0005 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε Άσσου-
Λεχαίου 

30.000,00       

02.20.6236.0006 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε Σαρωνικού 

30.000,00       

02.20.6236.0007 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε Σολυγείας 

30.000,00       

02.20.6236.0008 
Μίσθωση κάδων για την αποκομιδή 
ογκωδών απορριμμάτων Δ.Ε Τενέας 

30.000,00       

02.20.6236.0002 
Μίσθωση χημικών τουαλετών για τις 
λαϊκές αγορές 

13.000,00 13.000,00     

02.20.6236.0004 Μίσθωση χημικών τουαλετών  24.600,00       

02.20.6236.0003 
Mίσθωση κάδων απορριμμάτων σε 
καταυλισμούς Ρομά για τον περιορισμό 
εξάπλωσης του covid-19 

12.400,00   12.400,00   

02.20.6252.0001 
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών 
εγκαταστάσεων 

6.000,00       

02.20.6253.0001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 18.000,00 1.000,00     

02.20.6262.0004 
Καθαρισμός ρυπασμένων περιοχών 
Δ.Κορινθίων 

157.200,00       

02.20.6263.0001 
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων 

240.000,00 3.000,00     

02.20.6264.0001 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών 
μηχανημάτων 

100.000,00       

02.20.6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και 
λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού 

15.000,00       

02.20.6278.0001 
Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 
ν.3731/2008) 

5.000,00       

02.20.6279.0001 
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, 
φωτισμό, καθαριότητα 

4.000,00       

02.20.6279.0002 
Αποκομιδή απορριμμάτων σε 
καταυλισμούς Ρομά για τον περιορισμό 
εξάπλωσης του covid-19 

24.800,00   24.800,00   
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02.20.6279.0003 

Ενεργειακή αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση 
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού  
Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση 
ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων 

1.125.539,73       

02.20.6279.0004 
Αποκομιδή απορριμμάτων Δ.Ε Σολυγείας, 
Δ.Ε Σαρωνικού και Δ.Ε Τενέας 

110.000,00   110.000,00   

02.20.6321.0001 
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών 
αυτοκινήτων 

1.000,00       

02.20.6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 6.000,00       

02.20.6323.0001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 6.000,00       

02.20.6414 Μεταφορές εν γένει 37.200,00       

02.20.6422.0001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων υπαλλήλων υπηρεσίας 
Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού 

2.000,00       

02.20.6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων 4.000,00       

02.20.6612.0001 
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά 
γραφείων 

6.000,00       

02.20.6613.0001 
Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

5.000,00       

02.20.6615.0001 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, 
φωτοτυπίες κ.λ.π 

7.000,00       

02.20.6633.0001 
Προμήθεια χημικού υλικού 
(απολυμαντικά, χημικά κλπ) 

40.000,00 4.350,00     

02.20.6634.0001 
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

70.000,00 2.320,00 5.000,00   

02.20.6635.0001 
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

5.000,00 4.130,00     

02.20.6635.0007 
Ειδικός εξοπλισμός WC κτιρίων Δήμου 
προστασίας υγιεινής 

2.000,00       

02.20.6641.0001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων 

1.786.518,07 5.616,48     

02.20.6644.0001 
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
λοιπές ανάγκες μηχανημάτων 

18.120,31       
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02.20.6661.0001 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
Δημοτικών κτιρίων 

247.054,13       

02.20.6662.0002 
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
εγκαταστάσεων Κ.Χ. 

433.344,84       

02.20.6662.0007 
Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου 
Κορινθίων 

60.000,00       

02.20.6671.0001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 120.000,00       

02.20.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 40.000,00       

02.20.6681.0001 Υλικά φαρμακείου 1.000,00       

02.20.6691.0001 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού 104.982,74       

02.20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 5.000,00       

02.20.6721.0001 
Φορέας  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του  
ν.3852/2010 

500.000,00       

02.20.7131.0001 Προμήθεια μηχανημάτων 10.000,00       

02.20.7131.0005 
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης 
αστικών στερεών αποβλήτων 

815.886,52     815.886,52 

02.20.7132.0001 Προμήθεια μεταφορικών μέσων 1.728.568,00     242.735,97 

02.20.7133.0001 Έπιπλα σκεύη 3.000,00       

02.20.7134.0001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήματα 

4.800,00       

02.20.7134.0002 Προμήθεια λογισμικού 15.000,00       

02.20.7135.0003 
Προμήθεια προπαρασκευασμένου 
οικίσκου 

7.000,00       

02.20.7135.0004 Προμήθεια εργαλείων 10.000,00       
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02.20.7135.0006 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 
Κορίνθου 

57.430,64 7.400,00     

02.20.7135.0007 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 
Σολυγείας 

52.336,40       

02.20.7135.0008 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 
Σαρωνικού 

52.361,20       

02.20.7135.0009 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 
Τενέας 

52.361,20       

02.20.7135.0010 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων ΔΕ 
Άσσου-Λεχαίου 

52.386,00       

02.20.7135.0011 Προμήθεια καροτσιών οδοκαθαριστών 4.086,22       

02.20.7325.0002 Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού 100.000,00       

02.20.7335.0002 
Μετατόπιση στηλών και βλάβες επί 
δικτύου ΔΕΗ 

70.000,00       

02.20.7336.0001 
Μονάδα Επεξεργασίας Οργανικών 
Βιοαποδομήσιμων Δημοτικών Στερεών 
Αποβλήτων 

356.759,30     356.759,30 

02.20.8111.0002 
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 
Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 

107.983,68       

02.20.8112.0006 
Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και 
τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 

33,33       

02.20.8113.0002 
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 
Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 

13.194,01       

02.20.8116.0006 
Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων 
Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων 

17.578,26       

02.00.6431.0003 

Δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών για την 
ολοκληρωμένη  διαχείριση των αστικών 
στερεών αποβλήτων (Α.Σ.Α) 

10.000,00       

02.00.6222.0001 
Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού υπηρεσίας 
Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού 

14.000,00       

02.00.6223.0002 

Υπηρεσίες on line διαχείρισης του στόλου 
οχημάτων μηχανημάτων της υπηρεσίας 
ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας του 
δήμου 

28.337,12       

  ΣΥΝΟΛΑ 14.036.909,81 68.734,37 155.745,57 1.415.381,79 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΞΟΔΩΝ Π/Υ 2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ 

    

ΤΑΚΤΙΚΑ 12.397.048,08     

ΣΑΤΑ  1.415.381,79     

ΕΣΟΔΟ covid 155.745,57     

ΕΣΟΔΑ ΛΑΙΚΩΝ 
ΑΓΟΡΩΝ 

68.734,37     

ΣΥΝΟΛΟ 14.036.909,81     

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Π/Υ 2022 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 20 
ΚΑΘ/ΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΥ 

    

ΕΣΟΔΟ 0311.0001 6.101.868,18     

ΕΣΟΔΟ 2111.0001 250.000,00     

ΕΣΟΔΟ 3211.0001 46.345,90     

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2021 

5.998.834,00     

ΣΥΝΟΛΟ 12.397.048,08     

 
  
Β.- Τέλη Λαϊκών Αγορών 
 
Τα Τέλη  έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 469/2019 (Α.Δ.Α. 6ΣΟΒΩΛ7- Π0Τ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 
περί «Καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 2020 και εφεξής (πωλητές 
λαϊκών αγορών)» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 28554/09.01.2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου & την υπ’ αριθ. 289/19-06-2019 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου.  

                                       ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ   ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ    ΛΑΪΚΗΣ    

 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ     

 
ΚΑΕ 
ΕΣΟΔΟΥ ΕΣΟΔΑ       

 0122.0002 112.320,00   530.678,84 ΠΟΣΟ 2022   

 2119.0002 1.000,00   14.711,99 31/07/2021   

 3219.0007 21.433,71 
(πρόβλεψη 
είσπραξης)  13.984,24 31/12/2020   

 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟ
ΤΙΚΗΣ 134.753,71   7.262,52 31/07/2020   

     7.449,47    
     21.433,71    
         

 
 
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ  ΕΞΟΔΩΝ     

ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΑ 

ΚΑΕ 
ΕΞΟΔΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΞΟΔΑ 

 
ΠΡΟΥΠΟΛ
Ο-ΓΙΣΘΕΝ 
ΠΟΣΟ 

ΕΚΤΙΜΩΜΕ
ΝΟ ΠΟΣΟ 
ΠΟΥ 
ΣΥΜΠ/ΤΑΙ  

ΠΟΣΟ ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
20 

ΠΟΣΟ 
ΠΟΥ 
ΑΦΟΡΑ 
ΥΠΟΛΟΙ-
ΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ  

00 6726.0001 

Απόδοση ποσοστού 
25% του 
εισπραττόμενου 
ανταποδοτικού 
ημερήσιου τέλους   33.688,43  33.688,43  
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λαϊκών αγορών 

10 6012.0001 

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας  και για 
εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 
μονίμων υπαλλήλων 
Οικονομικών & 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών   570,00  570,00  

10 6011.0001 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) μονίμων    13.383,52  13.383,52  

20 6011.0001 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) μονίμων 
υπαλλήλων 
Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού   24.254,64 24.254,64   

20 6012.0001 

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας  και για 
εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 
μονίμων υπαλλήλων 
Υπηρεσίας 
Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού   1.000,00 1.000,00   

20 6063.0001 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (Γάλα 
εργαζομένων)   663,25 663,25   

20 6063.0002 

Λοιπές παροχές σε 
είδος (Μέσα 
ατομικής 
προστασίας)   2.000,00 2.000,00   

20 6253.0001 
Ασφάλιστρα 
μεταφορικών μέσων   1.000,00 1.000,00   

10 6263.0001 

Συντήρηση και 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων   3.250,00  3.250,00  

20 6263.0001 

Συντήρηση και 
επισκευή 
μεταφορικών μέσων   3.000,00 3.000,00   
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20 6633.0001 

Προμήθεια χημικού 
υλικού 
(απολυμαντικά, 
χημικά κλπ)   4.350,00 4.350,00   

20 6634.0001 

Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού   2.320,00 2.320,00   

20 6635.0001 

Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας   4.130,00 4.130,00   

20 6236.0002 

μίσθωση χημικών 
τουαλετών για 
λαίκες αγορές    13.000,00 13.000,00   

20 6641.0001 

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών 
μέσων   5.616,48 5.616,48   

30 6641.0001 

Προμήθεια 
καυσίμων και 
λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών 
μέσων   7.857,53  7.857,53  

20 7135.0006 
Προμήθεια κάδων 
απορριμμάτων   7.400,00 7.400,00   

30 6661.0001 
(Δαπάνες 
διαγράμμισης)   3.000,00  3.000,00  

10 6613.0001 

Προμήθεια εντύπων 
και υλικών 
μηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων   4.269,86  4.269,86  

    ΣΥΝΟΛΟ 134.753,71 68.734,37 66.019,34 134.753,71 

  Υπηρεσία 20 : 68.734,37€ αφορά  τη Λαϊκή   
 
 
Για τα λοιπά τέλη: 
 
1.-Τα Τέλη εμποροπανηγύρεων  έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ. 188/2019 (Α.Δ.Α. ΩΝ51ΩΛ7- ΚΒΚ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το Δήμο Κορινθίων για το έτος 
2019 και εφεξής -τέλος  και μερική τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 17/2013» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 
92439/16.05.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, η οποία και ισχύει. 
 
2.- Τα Τέλη  τελών κοινοχρήστων χώρων  έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ.316/2020 (ΑΔΑ 90ΨΓΩΛ7-Γ3Ω) 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Καθορισμού τελών κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2021 και εφεξής» η 
οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 35150/23.03.2021 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτ. 
Ελλάδας & Ιονίου, η οποία και ισχύει.  
 
3.- Τα  δικαιώματα εμπορίας νερού  έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθ.152/2019 (ΑΔΑ ΩΣΑΑΩΛ7-0ΚΤ)  απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, περί «Καθορισμού δημοτικών τελών, φόρων, δικαιωμάτων για το έτος 2019 και εφεξής 
(επιβολή)» η οποία νομιμοποιήθηκε με την αρ. 115142/21.06.2019 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου, η οποία και ισχύει. 

 
Όλες οι μέχρι σήμερα ληφθείσες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου περί επιβολής δημοτικών τελών, φόρων, 
δικαιωμάτων και εισφορών παραμένουν σε ισχύ μέχρι τυχόν ανακλήσεώς τους . 
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  46 / 355 / 2021 

 
               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 13- 12 - 2021 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

      Αντώνιος Κυριαζής 
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