
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: ΒΛΓΩΩΡΣ-ΑΦ2 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

Από το υπ’ αριθμ. 31/04-12-2013 πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Θέρμης. 

 
Αριθμ. Απόφ. 539/2013      ΘΕΜΑ :  «Αναπροσαρμογή τελών 

καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και 
δημοτικού φόρου για το έτος 2014» 

  
Στα Βασιλικά και στο Δημοτικό Κατάστημα Βασιλικών σήμερα την 04η-12-2013 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 20:00 μ.μ. συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θέρμης μετά από 
την υπ αριθμ. 49810/29-11-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο και στο Δήμαρχο σύμφωνα με της διατάξεις 
των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί «Κυρώσεως 
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος 
Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  
Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 20 δηλαδή : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, Δήμαρχος    

1. Κουγιάμης Αργύριος, Πρόεδρος Δ.Σ. 1.  Αναγνώστου Πασχάλης 

2.  Αντωνίου Αντώνιος 2. Βεζυρτζής Νικόλαος 

3. Αποστόλου Στυλιανός 3. Γιαννακίδου Κυριακή  

4.  Βασιλειάδου Σοφία 4. Γκρόζος Παναγιώτης  

5. Βογιατζής Δημήτριος 5. Ηρακλής Βασίλειος 

6.  Γακούδη Βασιλική  6. Καπουσούζη Μαριάνθη  

7. Γκουστίλης Θεόδωρος 7. Κοντοπίδης Γεώργιος 

8.  Ιγνατιάδης Θεόδωρος 8. Κουγιουμτζίδης Σταύρος 

9. Καρκατζίνος Νικόλαος  9. Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 

10. Μουστάκας Βασίλειος 10. Μπίκος Κωνσταντίνος 

11.  Παπαφιλίππου Νικόλαος (απεχώρησε κατά 
τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης) 

11. Σαμαράς Νικηφόρος  

12.  Πονερίδης Παναγιώτης   12. Τριανταφυλλίδης Παύλος  

13.  Σαμαράς Σωκράτης 13. Τσιλιάς Χρήστος  

14. Στάθης Κωνσταντίνος   

15. Τιτέλης Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.    

16. Τσιολάκης Αριστόβουλος, Γραμματέας Δ.Σ.   

17. Τσολάκης Απόστολος   

18. Φάμελλος Σωκράτης   

19. Χίνη Δήμητρα   

20. Χρυσοχόου Παύλος   

κηρύχτηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Τα εκτός ημερήσιας διάταξης θέματα συζητήθηκαν πριν από την ημερήσια διάταξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  
 
Πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Παπαθεοδώρου Χρυσούλα, υπάλληλο του Δήμου Θέρμης. 
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι με την υπ αριθμ. 
520/2012 (ΑΔΑ: Β4ΣΤΩΡΣ-ΥΔΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διατήρηση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και του 
δημοτικού φόρου όπως αυτά καθορίστηκαν με τις υπ αριθμ. 280/2011, 401/2011 και 
281/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και η μείωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 202 του Ν. 3463/2006, στο 50% στα τ.μ. των δημοτικών τελών και του δημοτικού 
φόρου για ορισμένες κατηγορίες δημοτών.  
 
Με την υπ αριθμ. 100038/17-12-2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης ακυρώθηκε εν μέρει η ανωτέρω κατά το 
μέρος που αφορά  

 την κλιμάκωση του συντελεστή τέλους καθαριότητας και φωτισμού για τις εποχιακώς 
κατοικούμενες οικίες 

 τον ορισμό των συντελεστών φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων. 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συμβουλίου την υπ αριθμ. 524/2013 (ΑΔΑ 
ΒΛ13ΩΡΣ-8ΤΛ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εισηγείται : 
1. την έγκριση της υπ αριθμ. 81/2013 απόφασής της με την οποία εισηγήθηκε  
- τον καθορισμό των δημοτικών τελών ως εξής : 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΛΗ 

Κατοικίες, φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά 
ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
(εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) 

1,1 €/τ.μ. 

Στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης (π.χ. 
καταστήματα, βιοτεχνίες, αποθήκες κλπ.) 

Μέχρι 6.000 τ.μ. 2,1 € /τ.μ. 

Από 6.000 τ.μ. 1,26 €/τ.μ. 

Μη στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης Μέχρι 6.000 τ.μ. 2,88€ /τ.μ.  
(το 1/3 των τ.μ.) 

Από 6.000 τ.μ. 0,864 € /τ.μ. 
 (το 1/3 των τ.μ.) 

 
- τον ορισμό των συντελεστών του δημοτικού φόρου ως εξής : 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Στεγασμένοι χώροι 0,18 €/τ.μ. 

Μη στεγασμένοι 
χώροι 

0,18 €/τ.μ. (το 1/2 των 
τ.μ.) 

 
- η αύξηση στον πρώην δήμο Βασιλικών για το 2013 να διαμορφωθεί κατά μέγιστο όριο ως 
εξής: 

Δήμος Βασιλικών 2011 
αύξηση 20% 

2012 
αύξηση 20% 

Στεγασμένοι χώροι 0,10 0,12 

Μη στεγασμένοι χώροι 0,10 (το ½ των 
τ.μ.) 

0,12 (το ½ των 
τ.μ.) 

 
 
2. να μην υπάρξει αναπροσαρμογή δημοτικών τελών & φόρου για το έτος 2014, εκτός από 
την αύξηση κατά 20% του δημοτικού φόρου στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, 
προκειμένου να ενοποιηθεί σταδιακά με τις χρεώσεις των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων, 
στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης των δημοτών. Με βάση τα παραπάνω ο δημοτικός 
φόρος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών θα διαμορφωθεί ως εξής: 
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Δ.Ε. Βασιλικών 2011 
αύξηση 20% 

2012 
αύξηση 20% 

2013 
αύξηση 20% 

(εφαρμογή από 
2014) 

Στεγασμένοι χώροι 0,10 0,12 0,144 

Μη στεγασμένοι 
χώροι 

0,10  
(το ½ των τ.μ.) 

0,12  
(το ½ των τ.μ.) 

0,144  
(το ½ των τ.μ.) 

 
Οι συντελεστές του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, προσδιορίζονται σε τέτοιο ύψος, 
ώστε να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας 
καθαριότητας, δηλαδή τις αποδοχές του προσωπικού, την προμήθεια και συντήρηση των 
μέσων αποκομιδής των απορριμμάτων, την εισφορά στον Σύνδεσμο Απορριμμάτων και κάθε 
άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της 
υπηρεσίας αυτής. Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα 
πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού και μόνον 
αυτές. (Άρθρο 86 Β.Δ. 24/220/10/1958). 
Όπως προκύπτει από τα απολογιστικά στοιχεία μέχρι 31-10-2013 τα έσοδα της υπηρεσίας 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού του Δήμου ανέρχονται σε 3.985.794,75 € (4.782.953,70 
€ αναγωγή σε ετήσια βάση) ενώ τα έξοδα στο ποσό των 4.306.551,18 € (4.894.699,52 € 
αναγωγή σε ετήσια βάση).  
 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Κατά τη διαλογική συζήτηση του θέματος ο Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος χαρακτήρισε άδικη και 
ταξική την επιβολή των δημοτικών τελών και του δημοτικού φόρου ιδιαίτερα την 
συγκεκριμένη χρονική στιγμή που η παροχή των υπηρεσιών καθαριότητας θα έπρεπε να 
ήταν κοινωνικό αγαθό. Πρότεινε μείωση των τελών για τα νοικοκυριά και τις μικρές 
επιχειρήσεις, απαλλαγή των απόρων και των ανέργων και ως αντιστάθμισμα αυτών την 
επιβολή διπλάσιου τέλους σε επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες, αλυσίδες εμπορικών ομίλων, 
υπεραγορές, ξενοδοχεία πολυτελείας, καζίνο, κέντρα διασκέδασης κ.λ.π. 
Η Δ.Σ. Βασιλειάδου Σοφία πρότεινε αναπροσαρμογή των δημοτικών τελών προς τη 
χαμηλότερη δυνατή τιμή.  
Μετά το πέρας της διαλογικής συζήτησης το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του 
την εισήγηση του Προέδρου, τις υπ αριθμ. 81/2013 και 524/2013 αποφάσεις της Οικονομικής 
Επιτροπής, τις διατάξεις  των άρθρων 21 και 22 του από 24/9/58 Β.Δ/τος, του Ν. 1080/80, 
του άρθρου 1 του Ν. 429/1976 και την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 καθώς και τις 
διατάξεις του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) και του Ν. 3852/2010 

 

 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    με  πλειοψηφία 
 

 

 
1.  
Διατηρεί για το έτος 2014 τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού καθώς και 
του δημοτικού φόρου όπως αυτά καθορίστηκαν με τις υπ αριθμ. 280/2011, 401/2011 και 
281/2011 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα : 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΤΕΛΗ 

Κατοικίες, φιλανθρωπικά ή νοσηλευτικά 
ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
(εξαιρουμένων των ιδιωτικών κλινικών) 

1,1 €/τ.μ. 
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Στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης (π.χ. 
καταστήματα, βιοτεχνίες, αποθήκες κλπ.) 

Μέχρι 6.000 τ.μ. 2,1 € /τ.μ. 

Από 6.000 τ.μ. 1,26 €/τ.μ. 

Μη στεγασμένοι χώροι άλλης χρήσης Μέχρι 6.000 τ.μ. 2,88€ /τ.μ.  
(το 1/3 των τ.μ.) 

Από 6.000 τ.μ. 0,864 € /τ.μ. 
 (το 1/3 των τ.μ.) 

 
2. Αυξάνει κατά 20% τον δημοτικό φόρο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών, 
προκειμένου να ενοποιηθεί σταδιακά με τις χρεώσεις των λοιπών δημοτικών διαμερισμάτων, 
στα πλαίσια της ίσης αντιμετώπισης των δημοτών. Με βάση τα παραπάνω ο δημοτικός 
φόρος στα όρια της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών διαμορφώνεται ως εξής : 
 

Δ.Ε. Βασιλικών 2011 
αύξηση 20% 

2012 
αύξηση 20% 

2013 
αύξηση 20% 

(εφαρμογή από 
2014) 

Στεγασμένοι χώροι 0,10 0,12 0,144 

Μη στεγασμένοι 
χώροι 

0,10  
(το ½ των τ.μ.) 

0,12  
(το ½ των τ.μ.) 

0,144  
(το ½ των τ.μ.) 

 

 
3. Ορίζει του συντελεστές του δημοτικού φόρου ως εξής : 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 

Στεγασμένοι χώροι 0,18 €/τ.μ. 

Μη στεγασμένοι χώροι 0,18 €/τ.μ. (το 1/2 των τ.μ.) 

 
 
Τα δημοτικά τέλη επιβάλλονται και σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως, εφόσον ο δήμος 
παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας στις περιοχές αυτές, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΥΠΕΣ 
77150/4-9-1969. 
 
Οι μειώσεις των δημοτικών τελών για ορισμένες κατηγορίες κατοίκων ισχύον όπως αυτές 
έχουν καθοριστεί με την υπ αριθμ. 520/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  
 
Η απόφαση αυτή ισχύει από 01-01-2014 μέχρι τροποποίησής της. 
 
 
Μειοψήφησαν οι Δ.Σ. Ιγνατιάδης Θεόδωρος, Αντωνίου Αντώνιος και Βασιλειάδου Σοφία.  
Απείχε της ψηφοφορίας η Δ.Σ. Γακούδη Βασιλική.  
 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 539/2013. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                    Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 
                     ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 


