
                                                                                                                                                              

         

 

 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το υπ αριθμ. 47/10-11-2021 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου 

Θέρμης 

 
Αριθμ.Αποφ. 355/2021               ΘΕΜΑ: Κατάρτιση σχεδίου απόφασης για ορισμό 

συντελεστών ανταποδοτικών τελών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Θέρμης για το έτος 

2022. 

 

Σήμερα την 10η-11-2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.00 π.μ. συνεδρίασε δια τηλεδιάσκεψης 

η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Θέρμης μετά από την υπ’αριθ. 49003/5-11-2021 πρόσκληση 

συνεδρίασης του Προέδρου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 76 και 77 του 

Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τεύχος Α’/2018) περί «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - 

Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα 

«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»» και του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/τεύχος Α’/2019) περί 

«Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» με τα οποία αντικαταστάθηκαν 

τα άρθρα 74 και 75 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 9 μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα 8 μέλη, δηλαδή: 

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

1. Τσολάκης Απόστολος,  Πρόεδρος         1. Μπίκος Νικόλαος           

2. Αποστόλου Στυλιανός     

3. Ζελιλίδης Δαμιανός 

4. Σαμαράς Σωκράτης 

5. Κουγιουμτζίδης Κων/νος        

6. Καρκατζίνος Νικόλαος                                                                           

7. Φωτιάδης Σάββας  

8.  Αγοραστούδη Ευγενία 

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης 

Η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έλαβε χώρα δια τηλεδιάσκεψης καθώς 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 

4682/2020 ( Α’ 76), την υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 69136/5-11-2021 (ΦΕΚ Β' 4674) ΚΥΑ με 

θέμα  “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 

διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 

το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 

και ώρα 6:00” η συνεδρίαση των συλλογικών οργάνων πραγματοποιείται με 

τηλεδιάσκεψη. 

Πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Μαρία Αθανασίου. 
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Ο Πρόεδρος αφού εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4623/2019, ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του Ν. 

3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα 

με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που 

συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων.  

 

Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. 

Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η 

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού 

συμβουλίου.  

Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 

συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους 

προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους 

επί των παρόντων. 

 

Στη συνέχεια είπε ότι η επιβολή ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

προβλέπεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Παρ. 1 του άρθρου 21 του β.δ. της 24.9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α), όπως  αντικαταστάθηκε με 

το άρθρο 4 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α) 

β. Παρ. 1 του άρθρου 22 του β.δ. της 24.9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α) 

γ. Παρ. 11(12) του άρθρου 25 του ν. 1828/1989 (ΦΕΚ 2 Α), όπως ισχύει 

δ. Άρθρο 17 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α), και 

ε. Παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α), που αντικατέστησε την παρ. 1 του 

άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α). 

 

Ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού και οι σχετικές 

αρμοδιότητες προβλέπονται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Άρθρο 93 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α) και άρθρο 65 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

β. Τέταρτο και επ. εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α), όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α), και 

γ. Άρθρο 11 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α). 

 

Ο τρόπος προσδιορισμού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

ορίζεται από τις ακόλουθες διατάξεις: 

α. Παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) 

β. Παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 

άρθρου 185 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α) 

γ. Παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 

άρθρου 5 του ν. 1080/1980 (ΦΕΚ 246 Α) 

δ. Παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 25/1975 (ΦΕΚ 74 Α), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 

του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α), και 

ε. Παρ. 2 του άρθρου 222 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 

του άρθρου 21 του ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α). 

 

Σχετικά με την απαλλαγή από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

ισχύουν οι ακόλουθες διατάξεις: 

α. Το άρθρο 60 του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α), που αντικατέστησε το άρθρο 82 του β.δ. της 

24.9-20.10.1958 (ΦΕΚ 171 Α), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 26 του ν. 2307/1995 

(ΦΕΚ 113 Α), και 

β. Την παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), όπως τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 13 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α) και με το άρθρο 12 του ν. 4558/2018 (ΦΕΚ 140 Α). 
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Άλλοι γενικοί κανόνες και περιορισμοί για τον καθορισμό των ανταποδοτικών τελών είναι οι 

ακόλουθοι: 

α. Η εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθ. 

πρωτ. 2077/14.1.2005), ορίζει ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά τη λήψη των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, είναι υποχρεωμένο να θεσπίζει 

κανόνες, κριτήρια και συντελεστές με τρόπο που τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, 

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

υποχρέων. 

β. Η Εγκύκλιος 1 του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (αριθ. 

πρωτ. 605/3.1.2007), ορίζει ότι το τέλος καθαριότητας και φωτισμού έχει ανταποδοτικό 

χαρακτήρα και ως εκ τούτου οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις πρέπει να είναι ειδικά 

αιτιολογημένες, καθώς επιτάσσονται από τη θεμελιώδη Αρχή της ανταποδοτικότητας. 

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της Κοινής Απόφασης Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας & 

Οικονομικών με αριθ. 64871/15.11.2007 (ΦΕΚ 2253 Β), ορίζει ότι τα έσοδα από ανταποδοτικά 

τέλη και δικαιώματα, καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά 

δεν υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών αυτών, γιατί διαφορετικά υποκρύπτεται φορολογία, 

πράγμα το οποίο είναι αντίθετο με το χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, ως ανταποδοτικών. 

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ΚΥΑ, τα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη δεν μπορούν να 

εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του ΟΤΑ. 

δ. Το με αριθ. πρωτ. 50106/31.12.2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση 

Οικονομικών ΟΤΑ), ορίζει ότι σε περίπτωση που τα εισπραχθέντα σε κάποιο έτος 

ανταποδοτικά τέλη υπολείπονται των δαπανών, τα έσοδα που λόγω της υστέρησης δεν 

πραγματοποιήθηκαν πρέπει να προστεθούν στα έξοδα του επόμενου έτους. Γι’ αυτό τον λόγο, 

για τη λήψη της απόφασης καθορισμού των τελών ή δικαιωμάτων (συντελεστών), απαιτείται 

εκτίμηση του ύψους των ανωτέρω εσόδων και δαπανών έως τη λήξη του έτους που διανύεται, 

ώστε οποιοδήποτε έλλειμμα ή πλεόνασμα κάλυψης των σχετικών δαπανών του τρέχοντος 

έτους, σε συνδυασμό με τις δαπάνες που προγραμματίζονται για το επόμενο έτος, να ληφθεί 

υπόψη για τον καθορισμό του συντελεστών στο πλαίσιο της αρχής της ανταποδοτικότητας. 

 

Τέλος, η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με αριθ. οικ. , Ο 

πΡΌΕΔΡΟς55040/21.7.2021 (ΦΕΚ 3291 Β), με την οποία παρέχονται οδηγίες για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων για το οικονομικό έτος 2022, περιγράφει με 

λεπτομέρειες τη μεθοδολογία για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των 

ανταποδοτικών τελών. 

 

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

στην οποία λαμβάνοντας υπόψη την προπαρατεθείσα νομοθεσία, τα οικονομικά στοιχεία 

(απολογιστικά και προβλέψεις) που διαθέτει η Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του 

Δήμου, καθώς και το γεγονός ότι αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται από τον Δήμο σε όλες τις 

περιοχές του, εντός και εκτός σχεδίου, παρουσιάζονται τα στοιχεία με βάση τα οποία 

διαμορφώνεται η πρόταση του ύψους των συντελεστών ανταποδοτικών τελών του Δήμου 

Θέρμης, για το έτος 2022. 

 

2.1 Έσοδα – Έξοδα Υπηρεσίας καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου Θέρμης 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. οικ. 55040/21.7.2021 για τη διαμόρφωση των συντελεστών 

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού έτους 2022 απαιτούνται στοιχεία 

των προϋπολογισμών ετών 2020 και 2021, όπως και εκτιμήσεις για το υπόλοιπο του έτους 

2021, αλλά και τα στοιχεία του ψηφισθέντος προϋπολογισμού έτους 2022. Τα στοιχεία αυτά 

παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες 1 και 2. 
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Πίνακας 1: Έσοδα (απολογιστικά για το 2020 & το 1ο εξάμηνο των ετών 2020 & 2021 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του 2021 και προϋπολογισμός 2022) (€) 
από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

 

ΚΑ εσόδων Περιγραφή εσόδου Εισπράξεις 2020 
Εισπράξεις ως 

30.6.2020 
Εισπράξεις ως 

30.6.2021 

Εκτίμηση 
εισπράξεων 

2021 

Προϋπολογισμός 
2022 

00.0311 Τέλος καθαριότητας & φωτισμού (άρθρο 25 ν. 1828/1989) 4.026.788,44 1.357.192,47 1.613.565,56 4.400.000,00 4.250.000,00 
00.0313 Λοιπά έσοδα υπηρεσιών καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού 
43.872,08 10.689,68 2.081,47 70.000,00 20.000,00 

00.2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού 

1.422.825,39 1.365.774,93 1.299.091,60 1.350.000,00 1.300.000,00 

00.3211 Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 45.207,67 19.996,00 18.644,97 50.000,00 1.380.000,00 
00.5113 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη 

ειδικευμένων δαπανών 
3.145.988,76 0,00 0,00 0,00 0,00 

00.5113.001 Χρηματικό υπόλοιπο από τακτικά έσοδα για κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών υπηρεσίας καθαριότητας 

0,00 0,00 0,00 3.577.020,72 3.127.835,96 

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 8.684.682,34 2.753.653,08 2.933.383,60 9.447.020,72 10.077.835,96 
 
 

Πίνακας 2: Έξοδα (πληρωμές 2020 & 1ου εξαμήνου 2020 και 2021 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του 2021 και προϋπολογισμός 2022) (€) για παροχή 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

 

ΚΑ εξόδων Περιγραφή εξόδου Πληρωμές 2020 
Πληρωμές ως 

30.6.2020 
Πληρωμές ως 

30.6.2021 
Εκτίμηση 

πληρωμών 2021 
Προϋπολογισμός 

2022 

20.6..... Έξοδα χρήσης (λειτουργικό κόστος υπηρεσιών 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

4.263.237,06 1.673.477,29 2.117.900,43 4.507.604,00 6.878.628,31 

20.7..... Επενδύσεις 315.571,31 34.824,73 83.383,05 1.473.914,79 1.000.000,00 

20.81.... Πληρωμές υποχρεώσεων (δαπάνες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα ΠΟΕ) 

14.251,61 14.112,73 272.142,25 291.122,93 275.000,00 

20.82...... Επιστροφές 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20.85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων από 
τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.335.300,00 

00.6737.002 Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και λοιπούς 
Δήμους για διαχείριση ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 

24.085,64 0,00 0,00 24.000,00 33.500,00 
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Πίνακας 2: Έξοδα (πληρωμές 2020 & 1ου εξαμήνου 2020 και 2021 και εκτίμηση για το υπόλοιπο του 2021 και προϋπολογισμός 2022) (€) για παροχή 
ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού 

(συνέχεια) 

ΚΑ εξόδων Περιγραφή εξόδου Πληρωμές 2020 
Πληρωμές ως 

30.6.2020 
Πληρωμές ως 

30.6.2021 
Εκτίμηση 

πληρωμών 2021 
Προϋπολογισμός 

2022 

00.6737.007 Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ και λοιπούς 
Δήμους για επανασχεδιασμό & βελτιστοποίηση συστήματος 
αποκομιδής απορριμμάτων στο πλαίσιο ΤΣΑΔΑ 

11.656,00 6.996,00 0,00 3.720,00 4.000,00 

00.6121.001 Αντιμισθία αιρετών – έξοδα παράστασης (κατά το μέρος που 
αφορά την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

17.760,00 8.880,00 7.900,00 15.823,04 17.760,00 

00.6126 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των 
λοιπών παροχών σε αιρετούς (κατά το μέρος που αφορούν 
την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

4.000,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 4.000,00 

00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων (κατά το μέρος που 
αφορούν την υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

1.500,00 750,00 0,00 0,00 3.000,00 

00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη (κατά το μέρος που αφορούν την 
υπηρεσία καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

3.000,00 1.500,00 0,00 0,00 6.000,00 

00.6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά κ.λπ. τέλη εσωτερικού (κατά το 
μέρος που αφορά την υπηρεσία καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού) 

7.000,00 3.500,00 0,00 0,00 8.000,00 

00.6223 Κινητή τηλεφωνία (κατά το μέρος που αφορά την υπηρεσία 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

1.800,00 900.000,00 0,00 0,00 2.000,00 

00.6738.001 Χρηματοδότηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Θέρμης 
(ΔΕΠΠΑΘ) (κατά το μέρος που αφορά την υπηρεσία 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) 

400.000,00 150.000,00 0,00 0,00 250.000,00 

35.6277.015 Διαχείριση ογκωδών και αποβλήτων εκσκαφών, 
κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) 

43.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5.107.661,62 1.896.940,75 2.482.825,73 6.319.184,76 9.817.188,31 
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Επισημαίνεται ότι τα έσοδα για το έτος 2022 θα μειωθούν κατά ποσό της τάξης των €300.000,00-

€400.000,00, εξαιτίας της εφαρμογής προτεινόμενων νέων μειωμένων συντελεστών σε ορισμένες 

κατηγορίες ακινήτων. Το στοιχείο αυτό δεν ενσωματώθηκε στα στοιχεία του Προϋπολογισμού 2022. 

Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα γίνουν στον τομέα των ΦΟΠ (αντικατάσταση λαμπτήρων και επέκταση 

δικτύου) και στη γεωχωρική αποτύπωση των ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων για ακριβή προσδιορισμό 

της επιφάνειας αυτών θα είναι, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόβλεψη, αισθητά αυξημένες από 

τις εγγραφές του σχεδίου Προϋπολογισμού. 

Συνεπώς, προβλέπεται μείωση εσόδων και αύξηση δαπανών σε σχέση με τους πίνακες του 

Προϋπολογισμού. 

 

2.2 Ισχύοντες συντελεστές ανταποδοτικών τελών 

Ο Δήμος Θέρμης τα τελευταία χρόνια δεν έχει επιβάλει καμία αύξηση στα ανταποδοτικά τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αντιθέτως, μείωσε αισθητά τα τέλη κυρίως στην οικιακή χρήση, 

αλλά και σε ικανοποιητικό βαθμό και στην επαγγελματική χρήση. Ο Δήμος συνεχίζει αυτή την 

πολιτική και στον Προϋπολογισμό του 2022 με περαιτέρω μείωση των συντελεστών σε κάποιες 

περιπτώσεις, κυρίως στους επαγγελματικούς χώρους. 

Σύμφωνα με την εν ισχύι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι συντελεστές για τον καθορισμό των 

ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού, κατά κατηγορία ακινήτου, φαίνονται στον 

πίνακα 3. 

 
Πίνακας 3: Συντελεστές ανταποδοτικών τελών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού Δήμου 

Θέρμης για το έτος 2021 

 
α/α Κατηγοριοποίηση ακινήτων Συντελεστής 

(€/τ.μ.) 

1ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 

(εντός και εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

1.1 Βοηθητικοί χώροι της κατοικίας (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης και άλλα 
παρακολουθήματα) (1) 

0,30 

1.2 Βοηθητικοί χώροι εκτός της κατοικίας που δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά 
χρησιμοποιούνται 

0,10 

 

2ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 
(όπως προκύπτει από τη συστατική τους πράξη) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

2.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΝΠΔΔ 0,80 

2.2 Σωματεία & Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί (αθλητικοί, πολιτιστικοί, αγροτικοί) 0,60 
 

3ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και 
εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,95 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

3.1 Στεγασμένα ακίνητα  

3.1.1 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 1,00 

3.1.2 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,20 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.1.3 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,10 

3.2 Μη στεγασμένα ακίνητα  

3.2.1 Ακίνητα με εμβαδόν ως 1.000 τ.μ. 0,96 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 40% του εμβαδού  

3.2.2 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,25 
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3.2.3 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως 1.000 τ.μ. 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού 

0,10 

3.2.4 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 6.000 
τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 

0,03 

3.2.5 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,10 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.2.6 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,02 

3.2.7 Εργοτάξια κτιριακών έργων για το εμβαδόν (τ.μ.) της επιτρεπόμενης κάλυψης 0,96 

 

 

2.3 Ισχύοντες συντελεστές ανταποδοτικών τελών για ευπαθείς ομάδες 

Με βάση τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21 Α), που αντικατέστησε την παρ. 3 

του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α), έχει εφαρμοστεί μείωση κατά ποσοστό 50% επί του 

προτεινόμενού συντελεστή υπολογισμού των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού των ακινήτων που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, για τις ακόλουθες 

ομάδες: 

α. Δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα κάτω των €25.000,00 

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €30.000,00, επαυξανόμενο κατά 

€5.000,00 ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον 4 τέκνα συνεχίζουν να είναι 

προστατευόμενα μέλη, και 

δ. Τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €15.000,00, εφόσον και τα 3 τέκνα 

συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη 

 

2.4 Αιτιολόγηση πρότασης για το έτος 2022 

Το έτος 2021 εφαρμόσθηκε πολιτική αισθητής μείωσης τελών σε όλες τις κατηγορίες και κυρίως στην 

κατοικία. Επιλογή της Διοίκησης του Δήμου είναι η διατήρηση, εν γένει, των ανταποδοτικών 

τελών στις ίδιες τιμές και για το οικονομικό έτος 2022, προς όφελος των κατοίκων και 

επιχειρηματιών εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, και, σε αρκετές περιπτώσεις της 

επαγγελματικής δραστηριότητας, μείωση αυτών, ώστε η επιβολή τους να γίνεται με δικαιότερο τρόπο, 

λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα δυσχερή οικονομική συγκυρία, και αξιοποιώντας, παράλληλα, την 

αύξηση των εσόδων λόγω αύξησης των επιφανειών επί των οποίων επιβάλλονται τα τέλη, μέσω των 

διορθωτικών δηλώσεων που έγιναν εντός του έτους 2020. 

Η διαφοροποίηση μεταξύ γενικών συντελεστών διαφορετικών χρήσεων, αλλά και η διαφοροποίηση 

μεταξύ ειδικών συντελεστών, οφείλεται στο μέγεθος της επιφάνειας, στη χρήση τους και σε άλλα 

ιδιαίτερα αντικειμενικά τους χαρακτηριστικά, που μπορεί να επιβαρύνουν με διαφορετικό τρόπο τις 

παρεχόμενες από τον Δήμο υπηρεσίες. Συγκεκριμένα: 

α. Διαφοροποίηση μεταξύ «στεγασμένων» και «μη στεγασμένων» ακινήτων 

 Η φύση της δραστηριότητας των μη στεγασμένων ακινήτων είναι κατά κανόνα τέτοια που δεν 

επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τις Υπηρεσίες του Δήμου, όπως οι στεγασμένες, δηλαδή ο όγκος 

των απορριμμάτων που δημιουργούνται από τα στεγασμένα ακίνητα είναι πολύ μεγαλύτερος από 

αυτόν που παράγεται από τα μη στεγασμένα. 

β. Διαφοροποίηση λόγω εμβαδού 

 Η απαίτηση για την παροχή ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού δεν 

είναι ευθέως ανάλογη με το εμβαδόν των ακινήτων. Ως εκ τούτου για μεγαλύτερα εμβαδά 

λαμβάνεται μέριμνα μείωσης των συντελεστών ή του εμβαδού που χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των τελών. 

γ. Διαφοροποίηση για αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα και γεωργοκτηνοτροφικές 

εγκαταστάσεις 
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αα. Οι μη στεγασμένοι χώροι των αγροτεμαχίων στα οποία έχουν εγκατασταθεί φωτοβολταϊκά 

συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας δεν παράγουν σχεδόν καθόλου απορρίμματα, 

συνεπώς δεν επιβαρύνονται οι Υπηρεσίες του Δήμου με τον ίδιο τρόπο, όπως σε άλλες 

περιπτώσεις ακινήτων. 

ββ. Οι γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις παράγουν απορρίμματα, για την αποκομιδή των οποίων, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου Θέρμης, δεν είναι υπεύθυνες οι 

Υπηρεσίες Καθαριότητας του Δήμου, αλλά οι ίδιοι οι επαγγελματίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι 

Υπηρεσίες του Δήμου είναι υπεύθυνες μόνο για τα αστικού τύπου απορρίμματα των 

εγκαταστάσεων. 

δ. Διαφοροποίηση για βοηθητικούς χώρους 

 Οι βοηθητικοί χώροι δεν παράγουν όγκο απορριμμάτων ίδιου μεγέθους με τις κύριες χρήσεις με 

το ίδιο εμβαδόν. 

ε. Διαφοροποίηση για ελεύθερο περιβάλλοντα χώρο επαγγελματικής χρήσης 

 Ο ελεύθερος περιβάλλων χώρος επαγγελματικής χρήσης, που είναι στεγασμένη και 

χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας της επιχείρησης, είναι υποστηρικτικός της 

κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης και δεν επιβαρύνει στον ίδιο βαθμό την Υπηρεσία. 

στ. Διαφοροποίηση για ειδικές χρήσεις (εκπαιδευτικά ιδρύματα, σύλλογοι, σωματεία κ.λπ.) 

 Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΝΠΔΔ είναι μη κερδοσκοπικού 

εκπαιδευτικού χαρακτήρα με δραστηριότητες πρωτίστως κοινής ωφέλειας. 

 Οι σύλλογοι, τα σωματεία και οι συνεταιρισμοί, κατά κανόνα, και πάντα σύμφωνα με το 

καταστατικό τους, έχουν κοινωφελή σκοπό και δραστηριότητες. 

ζ. Διαφοροποίηση για εργοτάξια κτιριακών έργων 

 Χρησιμοποιείται ο συντελεστής των μη στεγασμένων χώρων για την επιφάνεια στην οποία 

αναπτύσσεται η δραστηριότητα. 

 
 

Μετά τα παραπάνω, και λαμβάνοντας υπόψη: 

α. τη νομοθεσία και τη νομολογία που παρατίθενται αναλυτικά στο κεφάλαιο 1 της παρούσας, 

β. την με αριθμό 244/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θέρμης με θέμα 

«Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και προϋπολογισμού έτους 2022 του Δήμου» 

(ΑΔΑ: 6243ΩΡΣ-3ΞΣ), 

γ. το γεγονός ότι τα προβλεπόμενα έσοδα από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 

αα. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 

μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου Θέρμης, 

ββ. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών, ώστε να μη 

δημιουργούνται μη εύλογα ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας τις 

τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, και 

γγ. είναι στο ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών 

υπηρεσιών, σύμφωνα με την Αρχή της ανταποδοτικότητας, 

και με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των Υπηρεσιών του Δήμου που παρέχουν 

προς τους δημότες τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού,η υπηρεσία 

εισηγείται την έγκριση σχεδίου απόφασης για: 

 

Α. την έγκριση σχεδίου απόφασης για τον καθορισμό των γενικών και ειδικών συντελεστών 

για τον υπολογισμό των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022 κατά κατηγορία ακινήτου, ως εξής: 
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α/α Κατηγοριοποίηση ακινήτων Συντελεστής 
(€/τ.μ.) 

1ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 

(εντός και εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

1.1 Βοηθητικοί χώροι της κατοικίας (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης και άλλα 
παρακολουθήματα) (1) 

0,30 

1.2 Βοηθητικοί χώροι εκτός της κατοικίας που δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά 
χρησιμοποιούνται 

0,10 

 

2ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 
(όπως προκύπτει από τη συστατική τους πράξη) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

2.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΝΠΔΔ 0,80 

2.2 Σωματεία & Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί (αθλητικοί, πολιτιστικοί, αγροτικοί) 0,60 
 

3ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και 
εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,95 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

3.1 Στεγασμένα ακίνητα  

3.1.1 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 1,00 

3.1.2 Βοηθητικοί χώροι εντός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης (υπόγεια, κλειστοί χώροι 
στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι) (1) 

0,85 

3.1.3 Βοηθητικοί στεγασμένοι χώροι εκτός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης 0,50 

3.1.4 Ασφαλτοστρωμένος ελεύθερος περιβάλλων χώρος της επαγγελματικής στέγης 0,20 

3.1.5 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,20 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,10 

3.1.7 Αντλιοστάσια γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 0,20 

3.2 Μη στεγασμένα ακίνητα  

3.2.1 Ακίνητα με εμβαδόν ως 1.000 τ.μ. 0,96 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 40% του εμβαδού  

3.2.2 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,25 

3.2.3 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως 1.000 τ.μ. 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού (2) 

0,10 

3.2.4 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 6.000 
τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. (2) 

0,03 

3.2.5 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,10 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.2.6 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,02 

3.2.7 Εργοτάξια κτιριακών έργων για το εμβαδόν (τ.μ.) της επιτρεπόμενης κάλυψης 0,96 

 
(1) Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ότι ο χώρος δεν χρησιμοποιείται για κύρια 

χρήση 
(2) Μόνο για την επιφάνεια κάλυψης από τα φωτοβολταϊκά 

 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις με τους νέους συντελεστές θα ισχύουν από την ημέρα της υποβολής 

της αίτησης του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

Β. την επιβολή μειωμένου κατά 50% του συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για κύρια κατοικία, για τις ακόλουθες κατηγορίες κατοίκων του Δήμου 

Θέρμης: 

α. Δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα κάτω των €25.000,00 
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γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €30.000,00, επαυξανόμενο κατά 

€5.000,00 ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον 4 τέκνα συνεχίζουν να 

είναι προστατευόμενα μέλη, και 

δ. Τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €15.000,00, εφόσον και τα 3 τέκνα 

συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην Υπηρεσία με την αίτηση του ενδιαφερόμενου για 

μείωση των τελών. Το προνόμιο ισχύει από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

 

Γ. την αποστολή στον ΔΕΔΔΗΕ των συντελεστών: 

 

α/α Κατηγοριοποίηση ακινήτων Συντελεστής 
(€/τ.μ.) 

1 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία και για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 

1,10 

2 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση 1,95 

 
Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά. 

  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου της και της 

αρμόδιας υπηρεσίας, τις σχετικές αποφάσεις, τις διατάξεις του ν. 25/1975, όπως 

αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 185 του ν. 4555/2018, του β.δ. της 24.9-20.10.1958, 

του ν. 1828/1989, του ν. 1080/1980, του ν. 25/1975, του ν. 4604/2019, του ν. 1416/1984, (όπως 

αντικατέστησε το άρθρο 82 του β.δ. της 24.9-20.10.1958, ΦΕΚ 171 Α), όπως αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 7 παρ. 26 του ν. 2307/1995, του ν. 4368/2016, του Ν.3463/2006 του ν. 3852/2010 ,όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει τις  διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 4623/2019 και του Ν.4735/2020 

 

                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ομόφωνα 

 

1. Καταρτίζει το σχέδιο απόφασης και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό των 

γενικών και ειδικών συντελεστών για τον υπολογισμό των εσόδων από ανταποδοτικά τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το οικονομικό έτος 2022 κατά κατηγορία ακινήτου, ως 

εξής: 
 

α/α Κατηγοριοποίηση ακινήτων Συντελεστής 
(€/τ.μ.) 

1ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία 

(εντός και εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

1.1 Βοηθητικοί χώροι της κατοικίας (υπόγεια, κλειστοί χώροι στάθμευσης και άλλα 
παρακολουθήματα) (1) 

0,30 

1.2 Βοηθητικοί χώροι εκτός της κατοικίας που δεν διαθέτουν παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αλλά 
χρησιμοποιούνται 

0,10 

 

2ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 
(όπως προκύπτει από τη συστατική τους πράξη) 

1,10 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

2.1 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ΝΠΔΔ 0,80 

2.2 Σωματεία & Σύλλογοι, Συνεταιρισμοί (αθλητικοί, πολιτιστικοί, αγροτικοί) 0,60 
 

3ος Γενικός Συντελεστής 

Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσεως οικονομικής δραστηριότητας (εντός και 
εκτός σχεδίου σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου) 

1,95 

Ειδικοί συντελεστές της κατηγορίας  

3.1 Στεγασμένα ακίνητα  
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3.1.1 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 1,00 

3.1.2 Βοηθητικοί χώροι εντός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης (υπόγεια, κλειστοί χώροι 
στάθμευσης, αποθηκευτικοί χώροι) (1) 

0,85 

3.1.3 Βοηθητικοί στεγασμένοι χώροι εκτός του κύριου όγκου της επαγγελματικής στέγης 0,50 

3.1.4 Ασφαλτοστρωμένος ελεύθερος περιβάλλων χώρος της επαγγελματικής στέγης 0,20 

3.1.5 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,20 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.1.6 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,10 

3.1.7 Αντλιοστάσια γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 0,20 

3.2 Μη στεγασμένα ακίνητα  

3.2.1 Ακίνητα με εμβαδόν ως 1.000 τ.μ. 0,96 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 40% του εμβαδού  

3.2.2 Ακίνητα με εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,25 

3.2.3 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ως 1.000 τ.μ. 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού (2) 

0,10 

3.2.4 Αγροτεμάχια με φωτοβολταϊκά συστήματα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας άνω των 6.000 
τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. (2) 

0,03 

3.2.5 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ως 1.000 τ.μ. 0,10 

Για το εμβαδόν άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ. υπολογίζεται το 30% του εμβαδού  

3.2.6 Γεωργοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις άνω των 6.000 τ.μ., για το εμβαδόν άνω των 6.000 τ.μ. 0,02 

3.2.7 Εργοτάξια κτιριακών έργων για το εμβαδόν (τ.μ.) της επιτρεπόμενης κάλυψης 0,96 

 
(1) Με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή ότι ο χώρος δεν χρησιμοποιείται για κύρια 

χρήση 
(2) Μόνο για την επιφάνεια κάλυψης από τα φωτοβολταϊκά 

 

Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις με τους νέους συντελεστές θα ισχύουν από την ημέρα της υποβολής της 

αίτησης του ενδιαφερομένου και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών. 

2.  την επιβολή μειωμένου κατά 50% του συντελεστή των ακινήτων που χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για κύρια κατοικία, για τις ακόλουθες κατηγορίες κατοίκων του Δήμου 

Θέρμης: 

α. Δικαιούχοι του Προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» 

β. Άτομα με αναπηρία 67% και άνω, που επωφελούνται προνοιακών επιδομάτων, με ετήσιο 

οικογενειακό εισόδημα κάτω των €25.000,00 

γ. Πολύτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €30.000,00, επαυξανόμενο κατά 

€5.000,00 ανά επιπλέον προστατευόμενο τέκνο, εφόσον τουλάχιστον 4 τέκνα συνεχίζουν να είναι 

προστατευόμενα μέλη, και 

δ. Τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα κάτω των €15.000,00, εφόσον και τα 3 τέκνα 

συνεχίζουν να είναι προστατευόμενα μέλη 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται στην Υπηρεσία με την αίτηση του ενδιαφερόμενου για μείωση των 

τελών. Το προνόμιο ισχύει από την ημέρα υποβολής της αίτησης. 

 

3. την αποστολή στον ΔΕΔΔΗΕ των συντελεστών: 

 

α/α Κατηγοριοποίηση ακινήτων 
Συντελεστής 

(€/τ.μ.) 

1 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία και για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 

1,10 

2 Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση 1,95 

 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Αγοραστούδη Ευγενία και Φωτιάδης Σάββας τοποθετούνται με λευκό 

αναγνωρίζοντας ωστόσο θετικό πρόσημο στις προθέσεις του Δήμου ως προς τις 

συγκεκριμένες προτάσεις  και θα τοποθετηθούν σχετικά στη συζήτηση του θέματος στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στην 

ιστοσελίδα του Δήμου πριν την υποβολή της στο Δ.Σ. 

 

     H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 355/2021. 

 

   Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 

    Για το παραπάνω θέμα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:  

 

                ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                     Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

               Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                               

 

 

                                                                            ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: ΨΦ1ΝΩΡΣ-ΧΙΜ
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