
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 14/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, 

Αρ. Απόφασης: 116/2022 
 

ΘΕΜΑ: Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής  

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η  του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2022  και 

ώρα 5:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αριθ. 11230 

– 23/11/2022 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν 

παρόντα τα 14 μέλη του ήτοι: 
 

             Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ               1) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

  2) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ               2) ΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   3) ΚΟΡΜΑΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ             3) ΖΑΓΑΡΙΩΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            4) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

   5) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ            5) ΑΛΕΞΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

   6) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ             6) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

   7) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ             7) ΓΙΑΝΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

   8) ΓΙΑΛΙΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ             8) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   9) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ            9) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

      10) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                10) ΧΑΔΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

      11) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                11) ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

      12) ΤΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                12) ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      13) ΒΕΝΤΟΥΡΗ-ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ                13) ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

      14) ΚΑΡΚΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                     Οι οποίοι δεν προσήλθαν 

                     αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 5:30 μ.μ. ώρα για συζήτηση και λήψη 

απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 Η Δήμαρχος Στεργίου Βιργινία προσκλήθηκε και παρίσταται στην συνεδρίαση. 

Στην συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Τριανταφύλλου Σπυριδούλα, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 
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Ο κ. Πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, ανακοίνωσε το 22ο θέμα της ημερήσιας 

διάταξης , εισήγηση του οποίου είχε αποσταλεί με email σε όλα τα μέλη και είχε ως εξής: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 50 του  Ν. 4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α‘) “Αρμοδιότητες Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010”, η περίπτωση ιγ της παρ. 1 
του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010  τροποποιήθηκε ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώθηκε 
ως εξής :  
ιγ) η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του 
δήμου, με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και 
εισηγείται τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από 
την οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 
 
Με την αριθ. 199 /2022 (ΑΔΑ: ΨΠΨ2Ω1Ζ-ΙΟΒ) απόφασή της,  η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε το σχέδιο 
επιβολής Ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής και 
εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα παρακάτω προκειμένου για τον καθορισμό του. 
 
Με το άρθρο 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που προβλέπονται από τις 

διατάξεις των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), 

ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται με απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και 

κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες 

ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και 

είσπραξης του τέλους αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 25/75 (ΦΕΚ Α 74) όπως ισχύουν και του άρθ.5 

του ν. 1080/80.  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 185 

του Ν.4555/18 και επισημαίνονται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.117/90814/19.12.2019: 

«Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται 

εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης 

φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των 

απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, 

καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με 

αυτές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την 

είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την κάλυψη οποιονδήποτε 

άλλων δαπανών και υποχρεώσεων. 

Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε 

ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του 
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δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του καθορισμού των 

συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. 

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον καθορισμό των 

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, 

είτε υπέρ της κατατεθείσας από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές 

ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις 

κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της είτε στο δημοτικό 

συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους. Οι 

ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό συντελεστή του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ' αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει 

υποχρεωτικά υπόψη το σύνολο των κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, 

για τις οποίες επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος, και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται 

καταλλήλως, ώστε σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ισοσκέλιση των δαπανών με τα έσοδα. 

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου 

συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει 

την πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων»  

Σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α' 74), 

429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) 

αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 

προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία το Δημοτικό Συμβούλιο 

είναι υποχρεωμένο, κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών 

τελών, να θεσπίζουν τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι 

αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόμενης υπηρεσίας και της ωφελιμότητας σε κάθε κατηγορία 

υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η 

αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη µε την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η µη 

ικανοποίηση των ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νομιμότητας.  

Η παραπάνω απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβάνεται το μήνα Οκτώβριο, 

κοινοποιείται στην ΔΕΗ μέχρι τις 30 Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής 
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ισχύει από 1ης του μηνός Ιανουαρίου του επομένου έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, 

οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ Εγκ. 45/2010: Οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 

και της παρ.8 του άρθρου 24 του ν.2130/1993 για τον καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο 

χρονικό διάστημα δεν προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρ Πειρ 4047/91, υπ’ 

αριθ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας). Συνεπώς, νόμιμα επιβάλλεται ή αναπροσαρμόζεται το τέλος από 

01/01/2011, ακόμη και αν η απόφαση του συμβουλίου εκδοθεί ή κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ μετά την ημερομηνία 

αυτή. Σύμφωνα εξάλλου με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ΑΝ 344/1968 (ΦΕΚ 71/Α) «η ισχύς των υπό των 

δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων λαμβανομένων αποφάσεων, περί καθορισμού ή τροποποιήσεως των 

συντελεστών των τελών καθαριότητος και φωτισμού και του δικαιώματος υδρεύσεως δύναται να ορισθή ως 

αρχομένη από της ενάρξεως του οικονομικού έτους, καθ’ ό λαμβάνονται, εφ’ όσον καταστούν εκτελεσταί 

εντός του πρώτου εξαμήνου του έτους τούτου, υπό τον όρον ότι αι αντίστοιχαι υπηρεσίαι υπέρ ων τα τέλη ή 

το δικαίωμα παρείχοντο από της ενάρξεως του έτους». 

 

Επίσης με το άρθρο 50 του Ν.4873/21 (ΦΕΚ 248/16.12.2021 τεύχος Α‘) “Αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

Δήμων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010”, η περίπτωση ιγ της παρ. 1 του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010 τροποποιήθηκε ως προς τις παραπεμπόμενες διατάξεις και διαμορφώθηκε ως εξής : ιγ) 

η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, 

με την επιφύλαξη της περ. βε΄ της παρ. 1Β του άρθρου 73, αξιολογεί την υλοποίησή τους και εισηγείται 

τροποποιήσεις, όπου απαιτούνται. Οι κανονιστικές αποφάσεις αξιολογούνται υποχρεωτικά από την 

οικονομική επιτροπή κάθε δύο (2) χρόνια, από την έναρξη ισχύος τους. 

  

Mε την αριθ. πρωτ. 32195/21-2-2022 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας 

με την οποία επικυρώθηκε η αριθ. 4/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, περί ψήφισης του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, τα έξοδα της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για 

το 2022, θα ανέλθουν σε 1.011.334,36 €. 

Προβλέπονται έξοδα από ανταποδοτικά τέλη της υπηρεσίας καθαριότητας και  ηλεκτροφωτισμού για : 

α) δαπάνες για τη μισθοδοσία τακτικού προσωπικού, προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου, εργατών καθαριότητας, οδηγών, ηλεκτρολόγων του Δήμου που θα ανέλθουν σε ύψος 

ποσού € 383.870,32. 
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β) Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας που θα ανέλθουν σε ποσό ύψους € 345.750,00. 

γ) δαπάνες για την αντιμετώπιση και κάλυψη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που 

αφορά στην συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους που θα ανέλθουν σε ποσό 

ύψους € 33.000,00. 

δ)δαπάνες για προμήθειες-αναλώσεις υλικών της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού που θα 

ανέλθουν σε ύψος ποσού € 230.400,00.  

ε) δαπάνες για την αντιμετώπιση και κάλυψη της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού που 

αφορά σε πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) που θα ανέλθουν σε ποσό ύψους € 

10.370,64. 

ε) Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων που θα ανέλθουν σε ύψος ποσού € 7.943,40. 

Ο συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους πρέπει υποχρεωτικά να ορισθεί σε τέτοιο ύψος ώστε να 

καλύπτονται όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και κάθε δαπάνη, η οποία έχει 

σχέση με την διεξαγωγή, την λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας ταύτης (άρθρο 17 του Ν. 

1080/80 και το άρθρο 25 παρ. 12 του Ν 1828/89).  

Στοιχεία εσόδων – εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο Β.3 της υπ’ αριθ. 49039/25.07.2022 (ΦΕΚ 
3976/26.07.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 
οικονομικού έτους 2023 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης.» 
 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έτους 2021: 924.610,12 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έως 9ο/2021: 365.434,26 

Εκτέλεση Π/Υ εσόδων έως 9ο/2022: 221.520,71 

  

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έτους 2021: 1.084.886,84 

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έως 9ο/2021: 405.540,22 

Εκτέλεση Π/Υ εξόδων έως 9ο/2022: 477.063,22 
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Παρουσίαση ισοσκελισμού της ανταποδοτικότητας για το έτος 2022 
 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 51 «Ρυθμίσεις σχετικά με δημοτικά τέλη» του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204 τεύχος Α΄ /16-

12-2019) παρ. 2 «…οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης 

ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού», προέκυψαν 

αλλαγές στα αδήλωτα τετραγωνικά. Το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών επεξεργάστηκε το τελευταίο 

ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕΗ μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2022 με τα δηλωθέντα τετραγωνικά των δημοτών του 

Δήμου Στυλίδας και από τα στοιχεία που περιγράφονται στην ανάλυση της υπηρεσίας Καθαριότητας και 

Ηλεκτροφωτισμού προκύπτει σημαντική αύξηση τετραγωνικών μέτρων καθώς και εσόδων. Τα στοιχεία που 

περιγράφονται στην ανάλυση της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της παρούσας εισήγησης. 

 

Με την αριθ. 146/2020 ΑΔΣ ψηφίστηκε το «Ενιαίο ανταποδοτικό τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το 

έτος 2021 και εφεξής». 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την αριθ. 146/2020 ΑΔΣ,  

2. Την ανταποδοτικότητα της συγκεκριμένης υπηρεσίας,  

3. Το γεγονός ότι,  δεδομένης της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης που χαρακτηρίζεται από τη 

συνεχιζόμενη έλλειψη ενέργειας σε όλον τον κόσμο, αλλά και της αλματώδους αύξησης των τιμών, 

ΕΣΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2022 ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2022 

 
 
0311 

 

Τέλος καθαριότητας 

και φωτισμού 

 
 

987.587,09 € 

 
 

20 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 

ΧΡΗΣΗΣ 

 
 

993.020,32 € 

 
0313 

Λοιπά έσοδα των 

υπηρεσιών 

καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

 
21.000,00 € 

 
 

20.8116 

 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

 
 

10.370,64 € 

 
3211 

 
Τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 

 
2.747,27 € 

 
 

20.8511 

 
Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 

 
7.943,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ  1.011.334,36 € ΣΥΝΟΛΟ  1.011.334,36 € 
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επηρεάζοντας σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια και την Ελλάδα,  τυχόν αύξηση και 

στις τιμές των τελών καθαριότητας και φωτισμού θα επιφέρει μείωση της ικανότητας ανταπόκρισης 

των δημοτών στις οικονομικές τους υποχρεώσεις με αποτέλεσμα την δημιουργία επισφαλών 

απαιτήσεων στον Δήμο. 

Προτείνεται η μη αναπροσαρμογή των συντελεστών και τιμών  του Ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής που αφορούν σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται 

εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Στυλίδας και συγκεκριμένα:  

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. Με τον ίδιο συντελεστή θα 

χρεώνονται οι κοινόχρηστοι και οι βοηθητικοί χώροι αυτών (πχ πυλωτές, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, 

γκαράζ  κλπ). 

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με τον ίδιο συντελεστή θα χρεώνονται οι κοινόχρηστοι και οι βοηθητικοί χώροι 

αυτών (πχ πυλωτές, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, γκαράζ  κλπ). 

Τα ακίνητα που αναφέρονται στον πρώτο και δεύτερο συντελεστή θα χρεώνονται με τις ίδιες τιμές.  

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΗ υποστηρίζει δύο επιλογές για χρέωση δημοτικών τελών, ήτοι Οικίες και Λοιπά. Η 

μόνη επιπλέον διαφοροποίηση που μπορούμε να κάνουμε στα δημοτικά τέλη είναι σε επίπεδο κωδικού ΕΡΜΗ, ήτοι 

κατά κοινότητα. Κατά συνέπεια οι τιμές για δημοτικά τέλη διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

  

Τιμή 1ου και 2ου 
Συντελεστή 

χρέωσης Δ.Τ.  για 
ακίνητα ανά τ.μ. 

Τιμή 3ου 
Συντελεστή 

χρέωσης  Δ.Τ. για 
ακίνητα ανά τ.μ. 

Τιμή Συντελεστών 
χρέωσης Δ.Φ. για 

όλα τα ακίνητα 
ανά τ.μ. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑ 1,52 2,80 0,05 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 1,42 1,80 0,05 

ΑΝΥΔΡΟ 0,81 0,90 0,05 

ΑΥΛΑΚΙ 1,42 1,65 0,05 

ΛΟΓΓΙΤΣΙ 0,67 0,75 0,05 

ΝΕΡΑΙΔΑ 0,81 0,90 0,05 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 

ΡΑΧΕΣ 1,52 2,20 0,05 

ΑΧΙΝΟΣ 1,52 2,20 0,05 

ΑΧΛΑΔΙ 1,44 2,20 0,05 
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ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ 1,52 2,20 0,05 

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ 1,44 2,00 0,05 

ΣΠΑΡΤΙΑ 1,44 2,00 0,05 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 

ΠΕΛΑΣΓΙΑ 0,88 1,25 0,05 

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ 0,84 1,00 0,05 

ΓΛΥΦΑ 0,93 1,25 0,05 

ΜΥΛΟΙ 0,84 1,25 0,05 

 

Μετά τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλα τα ακίνητα τα 

ευρισκόμενα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Στυλίδας, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός 

σχεδίου ή οικισμού και τούτο γιατί κρίνεται αναγκαίο να παρέχονται σχετικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την 

έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών 

ακινήτων, καθόσον η έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων και από τα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμούς 

ακίνητα καθίσταται επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας. 

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων για τα εκτός σχεδίου πόλης 

ακίνητα, η υπηρεσία καθαριότητας διαθέτει άρτια οργάνωση και επάρκεια σε προσωπικό και σε τεχνικά 

μέσα (απορριμματοφόρα οχήματα, κάδους συγκέντρωσης σκουπιδιών κλπ) ώστε να προβαίνει έγκαιρα και 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αποκομιδή.  

Τέλος, στον Ν.4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄, το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 

3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως 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).». 

Λαμβάνοντας υπόψη την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ευπαθείς ομάδες του Δήμου 

μας και σύμφωνα με τον Ν. 4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄,  προτείνεται να υπάρχει απαλλαγή από 

το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 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). 
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Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και θα ελέγχονται κάθε 

χρόνο στην αρχή του έτους από το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 

προσκομίζουν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να 

αποδεικνύουν την ιδιότητά τους: 

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από 
την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 
182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 

δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 

ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα 

θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους  

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του 

Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 
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ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 

είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 

ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 

ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 

ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 

λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 

ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 

απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 

ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

 

3. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 

οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 

τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

4. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (άρθρο 3 Ν.3454/06). 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο 

ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 

δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 

προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

5. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία 

ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
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αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα 

ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 

τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 

τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 

ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της 

ηλικίας του. (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

 

6. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή 

κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ. ΙΑ. 1 Ν.4093/12) 

(ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) 

7. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016 (Α' 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο. 

 

Με την αριθ. 63/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας 

Δήμου Στυλίδας και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 73607/5-6-2020 (ΑΔΑ 6ΕΝΡΟΡ10-ΡΑΣ) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  

Στον Κανονισμό Καθαριότητας προβλέπονται τέλη καθώς και πρόστιμα για τα ακόλουθα. Προτείνονται οι 

ακόλουθες τιμές:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΕΛΟΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1 

Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη που 
προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, 
βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και 
επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, 
σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου 
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες 
(παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, 
στρώματα κ.λ.π)  

 10 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου 
  

2 
Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, 
φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) 

10 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου 
  

3 
Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, 
κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες 

20 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου  
  

4 
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή 
μη ) 

1,00 € / 
τετραγωνικό 

0,50 € / 
τετραγωνικό 
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μέτρο  μέτρο χώρου  

5 
Καθαριότητα οικοπέδων 

1,00 € / 
τετραγωνικό 

μέτρο  

0,50 € / 
τετραγωνικό 
μέτρο χώρου  

 

Α/Α ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

1 Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 30,00 € 

2 Σκουπίδια εκτός κάδων (χύμα)  30,00 € 

3 Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο  50,00 € 

4 
Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκυβωτίων κλπ. από γραφεία – 
καταστήματα- οικίες  50,00 € 

5 
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι 
κλπ, που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο 50,00 € 

6  Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος  30,00 € 

7 

Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, 
εκσκαφές κλπ. και ρύπανση πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, 
λάδια κλπ. 30,00 € 

8 Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων: 
  α) στους κάδους απορριμμάτων  30,00 € 

 β) σε ακάλυπτους χώρους  30,00 € 

9 
Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση 
εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ.  30,00 € 

10 
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊβολάν, σπρέϊ, ταμπλό, αεροπανό 
κλπ. στο διαφημιζόμενο και στο διαφημιστή 

100,00 € 

11 
Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, 
σχισμένες αφίσες, ταμπλό κλπ.  

150,00 € 

12 

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, 
πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται 
και α) πρόστιμο και β) Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν 
συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. 300,00 € 

 

 

Καλείτε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει περί του καθορισμού του Ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 και εφεξής. 

 

Η απόφαση καθορισμού να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, 

να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση και μετά από διαλογική 

συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 

Με δεκατρείς (13) ψήφους «υπέρ» και μία (1) ψήφο «κατά», της Δημοτικής Συμβούλου Καρκάνη 

Ευαγγελίας τον καθορισμό του  Ενιαίου ανταποδοτικού τέλος Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2023 

και εφεξής ως ακολούθως :  

 

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. Με τον ίδιο συντελεστή θα 

χρεώνονται οι κοινόχρηστοι και οι βοηθητικοί χώροι αυτών (πχ πυλωτές, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, 

γκαράζ  κλπ). 

Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. Με τον ίδιο συντελεστή θα χρεώνονται οι κοινόχρηστοι και οι βοηθητικοί χώροι 

αυτών (πχ πυλωτές, θέσεις στάθμευσης, αποθήκες, γκαράζ  κλπ). 

Τα ακίνητα που αναφέρονται στον πρώτο και δεύτερο συντελεστή θα χρεώνονται με τις ίδιες τιμές.  

Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 

Το πληροφοριακό σύστημα της ΔΕΗ υποστηρίζει δύο επιλογές για χρέωση δημοτικών τελών, ήτοι Οικίες και Λοιπά. Η 

μόνη επιπλέον διαφοροποίηση που μπορούμε να κάνουμε στα δημοτικά τέλη είναι σε επίπεδο κωδικού ΕΡΜΗ, ήτοι 

κατά κοινότητα. Κατά συνέπεια οι τιμές για δημοτικά τέλη διαμορφώνονται ως ακολούθως: 

 

  

Τιμή 1ου και 2ου 
Συντελεστή 

χρέωσης Δ.Τ.  για 
ακίνητα ανά τ.μ. 

Τιμή 3ου 
Συντελεστή 

χρέωσης  Δ.Τ. για 
ακίνητα ανά τ.μ. 

Τιμή Συντελεστών 
χρέωσης Δ.Φ. για 

όλα τα ακίνητα 
ανά τ.μ. 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

ΣΤΥΛΙΔΑ 1,52 2,80 0,05 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ 1,42 1,80 0,05 

ΑΝΥΔΡΟ 0,81 0,90 0,05 

ΑΥΛΑΚΙ 1,42 1,65 0,05 

ΛΟΓΓΙΤΣΙ 0,67 0,75 0,05 

ΝΕΡΑΙΔΑ 0,81 0,90 0,05 

 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΧΙΝΑΙΩΝ 

ΡΑΧΕΣ 1,52 2,20 0,05 

ΑΧΙΝΟΣ 1,52 2,20 0,05 

ΑΧΛΑΔΙ 1,44 2,20 0,05 

ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΣ 1,52 2,20 0,05 

ΠΑΛΑΙΟΚΕΡΑΣΙΑ 1,44 2,00 0,05 

ΣΠΑΡΤΙΑ 1,44 2,00 0,05 
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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ 

ΠΕΛΑΣΓΙΑ 0,88 1,25 0,05 

ΒΑΘΥΚΟΙΛΟ 0,84 1,00 0,05 

ΓΛΥΦΑ 0,93 1,25 0,05 

ΜΥΛΟΙ 0,84 1,25 0,05 

 

Μετά τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η επιβολή τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλα τα ακίνητα τα 

ευρισκόμενα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Στυλίδας, ανεξαρτήτως αν βρίσκονται εντός ή εκτός 

σχεδίου ή οικισμού και τούτο γιατί κρίνεται αναγκαίο να παρέχονται σχετικές υπηρεσίες σε ολόκληρη την 

έκταση των διοικητικών ορίων του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών 

ακινήτων, καθόσον η έγκαιρη αποκομιδή των απορριμμάτων και από τα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμούς 

ακίνητα καθίσταται επιβεβλημένη για λόγους δημόσιας υγείας. 

Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων για τα εκτός σχεδίου πόλης 

ακίνητα, η υπηρεσία καθαριότητας διαθέτει άρτια οργάνωση και επάρκεια σε προσωπικό και σε τεχνικά 

μέσα (απορριμματοφόρα οχήματα, κάδους συγκέντρωσης σκουπιδιών κλπ) ώστε να προβαίνει έγκαιρα και 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην αποκομιδή.  

Τέλος, στον Ν.4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄, το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 

3463/2006 (Α' 114) αντικαθίσταται ως 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).». 

Λαμβάνοντας υπόψη την άσχημη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται ευπαθείς ομάδες του Δήμου 

μας και σύμφωνα με τον Ν. 4558/2018 ΦΕΚ 140/1-8-2018 τεύχος Α΄,  προτείνεται να υπάρχει απαλλαγή από 

το τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 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). 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και θα ελέγχονται κάθε 

χρόνο στην αρχή του έτους από το Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να 
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προσκομίζουν στο Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών κάθε χρόνο τα κάτωθι δικαιολογητικά προκειμένου να 

αποδεικνύουν την ιδιότητά τους: 

8. Για την απόδειξη της ιδιότητας του απόρου απαιτείται Πιστοποιητικό απορίας από την αρμόδια υπηρεσία 

κοινωνικής πρόνοιας της Νομαρχίας σύμφωνα με το ΝΔ 57/1973. 

 

9. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 

αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα από πιστοποιητικό της Ανώτατης 

Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ). 

Πολύτεκνοι θεωρούνται οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από 
την οικεία νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 
182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι: 

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3) τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 

δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται. 

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 

ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα 

θήλεα δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις: 

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους  

ii) τα άρρενα ανήλικα 

v) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων 

vi) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 

περιπτώσεις. 

Β. Από 1/1/1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 του 

Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18/2/1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 

είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
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ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 

εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 

στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 

συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως 

ηλικίας. 

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 

ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 

ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 

απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 

λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 

εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 

ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 

απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 

ενός γονέα (παρ. 3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

 

10. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 

οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 

τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 80%). 

11. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του 

ενδιαφερομένου ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής (άρθρο 3 Ν.3454/06). 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο 

ή διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 

είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 

αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 

δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 

προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα 

επτά τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

12. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας 

αρχής της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 

πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την οποία 

ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

iii. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 

αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα 

ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 

τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 
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iv. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 

τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 

ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της 

ηλικίας του. (παρ. 3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

 

13. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 

αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή 

κατάσταση ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό 

εισόδημα μικρότερο από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ. ΙΑ. 1 Ν.4093/12) 

(ΚΥΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’) 

14. Για την απόδειξη της ιδιότητας δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης του άρθρου 235 του ν. 

4389/2016 (Α' 94) απαιτείται αντίγραφο της πράξης έγκριση καταβολής του Κ.Ε.Α. στο δικαιούχο. 

 

Με την αριθ. 63/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας ψηφίστηκε ο Κανονισμός Καθαριότητας 

Δήμου Στυλίδας και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 73607/5-6-2020 (ΑΔΑ 6ΕΝΡΟΡ10-ΡΑΣ) απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας.  

Στον Κανονισμό Καθαριότητας προβλέπονται τέλη καθώς και πρόστιμα για τα ακόλουθα. Προτείνονται οι 

ακόλουθες τιμές:  

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΕΛΟΣ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ 
ΠΡΟΣΤΙΜΟ 

1 

Εσωτερικά απορρίμματα, ογκώδη που 
προέρχονται από οικίες, καταστήματα, γραφεία, 
βιομηχανικούς, βιοτεχνικούς και 
επαγγελματικούς χώρους, ιδρύματα, εκκλησίες, 
σχολεία και γενικά από όλους τους χώρους όπου 
εκδηλώνονται ανθρώπινες δραστηριότητες 
(παλιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές συσκευές, 
στρώματα κ.λ.π)  

 10 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου 
  

2 
Προϊόντα κηπουρικών εργασιών (κλαριά, 
φύλλα, χόρτα κ.λ.π.) 

10 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου 
  

3 
Προϊόντα και υλικά προερχόμενα από εκσκαφές, 
κατεδαφίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες 

20 € με 
αυτοκίνητο του 

Δήμου  
  

4 
Καθαριότητα ιδιωτικών χώρων (στεγασμένων ή 
μη ) 

1,00 € / 
τετραγωνικό 

μέτρο  

0,50 € / 
τετραγωνικό 
μέτρο χώρου  

5 
Καθαριότητα οικοπέδων 

1,00 € / 
τετραγωνικό 

μέτρο  

0,50 € / 
τετραγωνικό 
μέτρο χώρου  
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Α/Α ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ 

1 Μετακίνηση κάδων σε άλλο σημείο από το καθορισμένο 30,00 € 

2 Σκουπίδια εκτός κάδων (χύμα)  30,00 € 

3 Εγκατάλειψη ογκωδών αντικειμένων χωρίς συνεννόηση με το Δήμο  50,00 € 

4 
Εγκατάλειψη κιβωτίων – ξυλοκυβωτίων κλπ. από γραφεία – 
καταστήματα- οικίες  50,00 € 

5 
Φύλλα ξερά, υπόλοιπα καθαρισμών κήπων, γκαζόν, κλαδιά, θάμνοι 
κλπ, που απορρίπτονται ασυσκεύαστα στο πεζοδρόμιο 50,00 € 

6  Έκθεση – εγκατάλειψη υπολοίπων χώματος και κοπροχώματος  30,00 € 

7 

Εγκατάλειψη μπαζών – αχρήστων υλικών από κατεδαφίσεις, 
εκσκαφές κλπ. και ρύπανση πεζοδρομίων και δρόμων με χώματα, 
λάδια κλπ. 30,00 € 

8 Ρίψη μπαζών και άλλων ογκωδών αντικειμένων: 
  α) στους κάδους απορριμμάτων  30,00 € 

 β) σε ακάλυπτους χώρους  30,00 € 

9 
Πλημμελής εναπόθεση, αποθήκευση και συγκέντρωση 
εμπορευμάτων, οικοδομικών υλικών κλπ.  30,00 € 

10 
Ρύπανση με εμπορικές αφίσες, φεϊβολάν, σπρέϊ, ταμπλό, αεροπανό 
κλπ. στο διαφημιζόμενο και στο διαφημιστή 

100,00 € 

11 
Ρύπανση από εταιρίες διαφήμισης γιγαντοαφισών με κόλλες, 
σχισμένες αφίσες, ταμπλό κλπ.  

150,00 € 

12 

Ρύπανση μνημείων, αγαλμάτων, τοίχων, πάρκων, παιδικών χαρών, 
πρασίνου κλπ. Πέρα από τη δαπάνη αποκατάστασης θα επιβάλλεται 
και α) πρόστιμο και β) Τα πρόστιμα θα είναι έως και τριπλάσια εάν 
συντελείται η καταστροφή των χώρων αυτών. 300,00 € 

 

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Β.Δ. 24.9/20-10-1958, να 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Στυλίδας και να αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

 

Πιστό Απόσπασμα 

Στυλίδα 28 Νοεμβρίου 2022 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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