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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 17ης  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Εισήγηση προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο καθορισμού συντελεστών 

Δημοτικών Τελών καθαριότητας και 

φωτισμού για το έτος 2022 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :166 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 8             ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :1  
Σήμερα την  17η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:00 - 12:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού στο Δημοτικό Κτίριο 
της Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 9861/13-09-2021 
πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ παρίσταντο τα 
κατωτέρω μέλη:  

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 
ΠΑΡΟΥΣΑ 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 



 

 2 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. Αναστάσιου 
Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 6 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. 
Αφού ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 3ο  
θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση  έθεσε υπόψη του 
σώματος το αριθμ. πρωτ. 9433/01-09-2021 έγγραφο του Οικονομικού Τμήματος στο οποίο 
αναφέρονται τα εξής:  

«Σύμφωνα με 

α)  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 .  

β) με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
185 του Ν.4555/18: 
«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 δημοτικού συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία του 
καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. 

γ)με το άρθρο 210 παρ.2 Ν.4555/18 και άρθρο 9 του Ν.3852/10, όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 6 του Ν.4555/18) ισχύουν τα εξής: 
Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 
1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 
Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ' ελάχιστον και διαφοροποιούνται 
ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 
Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία. 
Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 
φιλανθρωπικούς σκοπούς. 
Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 
δραστηριότητας. 
Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 
συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό 
την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της 
γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 
Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι 
ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα 
ακίνητα επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την 
ευρύτερη λειτουργία αυτού. 
Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του 
δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή της κατοικίας. (παρ.4 άρθρο 1 Ν.25/75, όπως αντικαθίσταται από 
την παρ.2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18) 

και δ)  με την   ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013τεύχοςΒ'), τροποποίηση της 
υπ' αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β' 253) απόφασης, κατόπιν της αριθμ  εγκυκλίου ΚΥΑ οικ. 
55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β'): Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του 
προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 - μερική τροποποίηση της υπ’ αρ. 
7028/2004 (Β’ 253) απόφασης,  λαμβάνοντας  υπόψη τους  κάτωθι πίνακες:  

 

 Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων -Εξόδων από 01/01/2020 έως 31/7/2020 

 Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων -Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/07/2021 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-210-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-9-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-6-%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%8C%CE%B4%CE%BF%CF%85-%CE%B1%CE%BD/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%B1%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-1-149/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-185-%CE%AD%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B5%CF%87%CF%8C%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%84%CF%81%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%82/
https://dimosnet.gr/blog/laws/474676/
https://dimosnet.gr/blog/laws/474676/
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 Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων -Εξόδων από 01/01/2020 έως 31/12/2020 

 Εσόδων-εξόδων Π/Υ 2022 

 Πρόβλεψη 

 32-85 
 

Θα προσδιοριστεί το ύψος των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 
  

1) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΏΝ  
   ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΜΕΝΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΣΤΗ Δ.Ε.Η. 

  

     ΟΙΚΙΕΣ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ 
 ΔΑΦΝΗ 1.149.129 1,25 1.436.411,25 € 

 ΥΜΗΤΤΟΣ 540.807 1,25 676.008,75 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΟΙΚΙΕΣ 1.689.936   2.112.420,00 € 
 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ & 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ Τ.M. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ 
 ΔΑΦΝΗ 184.478 3,2 590.329,60 € 

 ΥΜΗΤΤΟΣ 167.837 3,2 537.078,40 € 
 ΣΥΝΟΛΟ 352.315   1.127.408,00 € 
 ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Τ.Μ. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΣΟ 

 ΔΑΦΝΗ-ΥΜΗΤΤΟΣ 12.646 4,8 60.700,80 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Δ.T. 2.054.897,00   3.300.528,80 € 

 ΛΑΙΚΗ      38.000,00 € 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ      3.338.528,80 € 
 

     Το σύνολο των T.M. έχει δοθεί από τη ΔΕΗ και αφορά έως και τον ΙΟΥΛΙΟ του 2021 
 

 

 
 

2. Οι συντελεστές και για τις δυο Δημοτικές Κοινότητες διαμορφώνονται ως εξής: 
 

4α) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως 
κατοικίες):1,25 € ανά τ.μ.. Εφαρμόζεται και στα παρακολουθήματα οικιών, όπως βοηθητικούς χώρους, 
αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ, αλλά εφαρμόζεται και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που 
εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία οικίες.  

4β) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ (ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς): 1,25 € 
ανά τ.μ.. Εφαρμόζεται και στα παρακολουθήματα των ανωτέρω χώρων, όπως βοηθητικούς χώρους, 
αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ, αλλά εφαρμόζεται και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που 
εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία τις ανωτέρω χρήσεις. 

4γ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας):3,20 € ανά τ.μ.. Εφαρμόζεται και στα 
παρακολουθήματα των ανωτέρω χώρων, όπως βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης 
κλπ, αλλά εφαρμόζεται και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία 
τις ανωτέρω χρήσεις. 

4δ) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας): μη στεγασμένοι χώροι ακινήτων σε 
βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κινηματογράφους, υπαίθριους χώρους στάθμευσης, εργοτάξια κλπ. 1,00 € ανά 
τ.μ. 

4ε) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Σούπερ Μαρκετ) με επιφάνεια άνω των 200τ.μ  θα αντιστοιχεί 
σε συντελεστή 4,8€ ανα τ.μ.  

Κατά τον καθορισμό των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού θα πρέπει να ληφθεί 
μέριμνα για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, ανάπηροι κ.λ.π.) και συγκεκριμένα καθορισμός 
των τελών ως εξής: 

 Πολύτεκνοι:  Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Ανάπηροι: Mε ποσοστό αναπηρίας από 70% και άνω μείωση κατά 50% των 
Δημοτικών Τελών 



 

 4 

 Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Τρίτεκνοι:  Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Μακροχρόνια ανέργους : α) Διμελείς οικογένεια με εισόδημα έως 5.000€ 
απαλλάσσεται του τέλους και β) Οικογένεια με προστατευμένα τέκνα ,στο 
ανωτέρω ποσό θα προστίθενται 1000€ για κάθε επιπλέον μέλος.  

Επισημαίνεται ότι υποχρεούνται στην καταβολή των τελών αυτών και εκείνοι οι οποίοι 
χρησιμοποιούν ακίνητα ευρισκόμενα εκτός σχεδίου πόλεως, διότι παρέχονται οι ανάλογες υπηρεσίες 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω , παρακαλούμε  για τον καθορισμό των συντελεστών τελών 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2022» 

Κατόπιν των ανωτέρω  ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά  

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις 

απόψεις των μελών της και ειδικότερα των δημοτικών συμβούλων και τακτικών μελών της επιτροπής 

κ.κ.  Μαργαρίτη Ηλία Ερρίκο ο οποίος ανέφερε ότι θα μειοψηφήσει δεδομένου ότι θεωρεί ότι θα πρέπει 

να γίνει μείωση 30% σε όλους τους συντελεστές καθαριότητας και Τόλια - Κηπουρού Ναυσικά η οποία 

ανέφερε πως θα καταψηφίσει δεδομένου των διαφορετικών αντιλήψεων οι οποίες είναι να καταργηθούν 

όλοι οι φόροι εκτός από τις επιχειρήσεις και τα διαφημιστικά τέλη, έλαβε γνώση του περιεχομένου του 

αριθμ. 9433/01-09-2021 εγγράφου του Οικονομικού  Τμήματος και των οικονομικών δεδομένων που 

περιέχονται σε αυτό, με την   ΚΥΑ οικ. 30842/31.07.2013 (ΦΕΚ 1896/01.08.2013τεύχοςΒ'), την αριθμ 

εγκύκλιο ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/26.07.2021 τεύχος Β', έχοντας υπόψη τις διατάξεις 

του άρθρου 25 παρ.11 του Ν. 1828/89, των άρθ. 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171), του 

άρθ. 4 του ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), του Ν.25/1975 όπως έχει αντικατασταθεί με το αρθρ. 185 του 

Ν.4555/2018 και όπως ισχύουν,  του  Ν. 3852/2010  όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,  του 

Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019  και του Ν.4071/2012, μετά από διαλογική συζήτηση, σκέφθηκε και,  

 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, οι Συντελεστές Δημοτικών Τελών  Καθαριότητας 

και φωτισμού  για το έτος 2022,  να διαμορφωθούν και για τις δυο κοινότητες ως εξής:  

 

1) ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται 
αποκλειστικά ως κατοικίες):1,25 € ανά τ.μ.. Εφαρμόζεται και στα παρακολουθήματα 
οικιών, όπως βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ, αλλά 
εφαρμόζεται και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά 
πλειοψηφία οικίες.  

2) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΦΙΛΑΝΘΩΠΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΛΠ (ακίνητα που 
χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 
σκοπούς): 1,25 € ανά τ.μ.. Εφαρμόζεται και στα παρακολουθήματα των ανωτέρω 
χώρων, όπως βοηθητικούς χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ, αλλά 
εφαρμόζεται και στους κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά 
πλειοψηφία τις ανωτέρω χρήσεις. 

3) ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για 
την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας):3,20 € ανά τ.μ.. 
Εφαρμόζεται και στα παρακολουθήματα των ανωτέρω χώρων, όπως βοηθητικούς 
χώρους, αποθήκες, θέσεις στάθμευσης κλπ, αλλά εφαρμόζεται και στους 
κοινόχρηστους χώρους ακινήτων που εξυπηρετούν κατά πλειοψηφία τις ανωτέρω 
χρήσεις. 

4) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας): μη στεγασμένοι χώροι 
ακινήτων σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, κινηματογράφους, υπαίθριους χώρους 
στάθμευσης, εργοτάξια κλπ. 1,00 € ανά τ.μ. 
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5) ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας Σούπερ Μαρκετ) με επιφάνεια άνω των 
200τ.μ  θα αντιστοιχεί σε συντελεστή 4,8€ ανα τ.μ.  

 

6) ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:  

 Πολύτεκνοι:  Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Ανάπηροι: Mε ποσοστό αναπηρίας από 70% και άνω μείωση κατά 50% των 

Δημοτικών Τελών 

 Μονογονεϊκές Οικογένειες: Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Τρίτεκνοι:  Μείωση κατά 50% των Δημοτικών Τελών 

 Μακροχρόνια ανέργους : α) Διμελείς οικογένεια με εισόδημα έως 5.000€ 

απαλλάσσεται του τέλους και β) Οικογένεια με προστατευμένα τέκνα ,στο 

ανωτέρω ποσό θα προστίθενται 1000€ για κάθε επιπλέον μέλος.  

 

Αναπόσπαστο μέρος της παρούσης αποτελούν  : 1) η αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων Π/Υ 2022 
2) Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων από 01/01/2020 έως 31/7/2020 3)Ταμειακός Απολογισμός 
Εσόδων-Εξόδων από 01/01/2021 έως 30/06/2021 4) Ταμειακός Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων από 
01/01/2020 έως 31/12/2020 
Στην ανωτέρω απόφαση μειοψήφησαν οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι  και τακτικά μέλη της επιτροπής κκ. 
Μαργαρίτης Ηλίας Ερρίκος και Τόλια-Κηπουρού Ναυσικά. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

             ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ  
      ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

                   ΘΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ   
        
           
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
  
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
    
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ 

 


