
 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΝΟΜΟΣ  ΦΩΚΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΔΕΛΦΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
             ____ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το αριθ. 28/18.11.2022  πρακτικό  τακτικής   συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου  

Δελφών. 
 

Στην  Άμφισσα    και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) στην 
πλατεία Κεχαγιά,  σήμερα 18 Νοεμβρίου, ημέρα  Παρασκευή  και ώρα  19.00΄  συνήλθε το 
Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεδρίαση ύστερα από την αριθ.  24961/14.11.2022  πρόσκληση  
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικολάου Κ. Κατσικούλη  και επιδόθηκε με 
αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, 
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

Στη συνεδρίαση παρέστη ο  Δήμαρχος Δελφών κ. Παναγιώτης Ταγκαλής . 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Ελ. Λαγγουράνη,  δημ. υπάλληλο. 
 
       ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Λουπάκος Νικόλαος Σωτηρόπουλος Σωτήριος 

Σκαρίμπας Δημήτριος Κούσουλας Ευάγγελος 

Λεοντίου Ευστάθιος Σολτάτος Ανδρέας 

Ζαχαρόπουλος Ανδρέας Μανανάς Ιωάννης 

Κατσικούλης Νικόλαος Αγγελόπουλος Αριστείδης 

Τσατσαρώνης Γεώργιος Μέγκος Παναγιώτης 

Αγαπητός Χαρίλαος Τσονάκας Αθανάσιος 

Μαντζώρος Ευστάθιος Μίχος Νεκτάριος  

Σεγκούνη Χρυσάφω Δεσποτίδης Προκόπιος  

Δρακάκης Γεώργιος Αναγνωστόπουλος Λουκάς 

Αδαμάκος Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Ανδρέας 

Κυριακίδης Αλέξανδρος Πονήρη Σεγδίτσα  Χρυσούλα 

Κώνστα Κρυσταλλία  Παναγιωτόπουλος Χαράλαμπος 

Μπάκας Δημήτριος  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΙ:  Μ.Καπαρέλη, Χ.Καλλιακούδας, Ε.Τοπάλη, Α.Παπαδήμα, Λ.Ρουφαγάλας. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 

Φωτόπουλος Λάμπρος Αναγνωστάκου Παυλοστάθη Σοφία 

Ραβάνης Δημήτριος Γρίβας Ευθύμιος 

Ανδρεοπούλου Μαρία Μακρή Γεωργία 

 
 

Οι ανωτέρω  (33) Δημοτικοί Σύμβουλοι καθώς και οι (36) Πρόεδροι  και Πάρεδροι 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν και έλαβαν γνώση νομίμως για την 
συνεδρίαση, όπως προβλέπεται  στις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του Νόμου 3852/2010 
¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ΄, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 Ν.4555/2018. 

ΑΔΑ: 99Θ4Ω9Θ-ΘΨΛ



  
ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ 

1. Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2023 (Εισάγεται από την 
Οικονομική Επιτροπή, εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικονομικού έτους 2022. 
(Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  Οικ/κών   
Υπηρεσιών). 

3. Έγκριση των αποτελεσμάτων  εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου 3ου 
τριμήνου 2022. (Εισηγήτρια: κ. Μαρία - Τερέζα Γιαννάκη, αναπλ. προϊσταμένη  Δ/νσης  
Οικ/κών   Υπηρεσιών). 

4. Τροποποίηση (10η) ετήσιου προγράμματος δράσης - τεχνικού προγράμματος 2022 
με ταυτόχρονη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Δελφών οικονομικού 
έτους 2022. (Εισηγήτρια: κ. Σπυριδούλα Λαχανά, αν. προϊσταμένη Αυτ. Τμ. 
Προγρ/σμού). 

5. Πρωτοβουλία για ένα Πρόγραμμα Τοπικής Ανάπτυξης στα πλαίσια της προκήρυξης 
του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER 2023-2027-Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, υπ’ αρ. 2545/10-10-2022  του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων - Γ.Γ. Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών - Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ και λήψη απόφασης συμμετοχής του Δήμου. 
Συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΟΑΣΕ ΑΑΕ).  (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος) 

6. Έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΦΩΚΙΚΗΣ Α.Ε. – 
συμμετοχής μετόχων – δικαιώματος προτίμησης. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος). 

7. Λήψη Απόφασης για την έγκριση αποτελεσμάτων μοριοδότησης των αιτήσεων 
εγγραφών νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Δελφών για το έτος 2022-
2023 (Πρακτικό αριθ. 4/2022). (Εισηγήτρια: κ. Χρυσούλα Πονήρη - Σεγδίτσα, 
Αντιδήμαρχος). 

8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκμίσθωσης του Δημοτικού Καταστήματος Κοινότητας 
Καλοσκοπής της Δ.Ε. Γραβιάς. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μανανάς, Αντιδήμαρχος). 

9. Κατανομή πίστωσης της Γ’ δόσης για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  των 
σχολείων. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος). 

10. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές  Σχολικών Μονάδων Α΄/θμιας Εκπαίδευσης   
Φωκίδας για το σχ. έτος 2023-2024. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  

11. Γνωμοδότηση σχετικά με τις μεταβολές   Σχολικών Μονάδων Β΄/θμιας Εκπαίδευσης   
για το σχ. έτος 2023-2024. (Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος) 

12. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών, παρόδων Κοινότητας Γαλαξιδίου. 
(Εισηγητής: κ. Ευθύμιος Γρίβας, Αντιδήμαρχος).  

13. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δελφών. (Εισηγήτρια: κ. 
Χρυσάφω Σεγκούνη, Εντ. Δημοτική Σύμβουλος). 

14. Έγκριση ονομασίας – μετονομασίας οδών Κοινότητας Δεσφίνας. (Εισηγητής: κ. 
Ευστάθιος Μαντζώρος, Αντιδήμαρχος). 

15. Έγκριση ονομασίας οδού Κοινότητας Κίρρας. (Εισηγητής: κ. Γεώργιος Τσατσαρώνης, 
Αντιδήμαρχος). 

16. Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των Δημοτικών Βιβλιοθηκών Δήμου 
Δελφών. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εισηγητής: κ. Ευάγγελος 
Κούσουλας, Εντ. Δημοτικός Σύμβουλος). 

17. Γνωμοδότηση περί καταστροφής αντικειμένων καμίας αξίας στους Παιδικούς 

Σταθμούς εισάγεται από την Επιτροπή καταστροφής αντικειμένων ιδιοκτησίας του 

Δήμου Δελφών (άρθρο 199 §6 του Ν. 3463/2006). (Εισηγητής: κ. Χαρίλαος Αγαπητός, 

Αντιδήμαρχος). 

ΑΔΑ: 99Θ4Ω9Θ-ΘΨΛ



18. Ενημέρωση σχετικά με την πορεία του Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Στ. 
Ελλάδας. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).  

 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω είκοσι επτά 

(27) υπογραψάντων μελών, ο Πρόεδρος κ. Νικόλαος Κ. Κατσικούλης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε   σύμφωνα με την αριθ. 375/Α.Π. 39167/2.6.2022 
(ΑΔΑ: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ) εγκύκλιο του ΥΠΕΣ. 
………………………………………………………….. 
 

Ακολούθησαν ενημερώσεις και ερωτήσεις. 
      Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος  εισηγήθηκε να συζητηθούν  εκτός ημερήσιας διάταξης, 
λόγω χρονικού περιορισμού, τα θέματα: α) «Έγκριση υλοποίησης προτάσεων γενικών και 
ειδικών δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους μεγάλης διάρκειας  περιόδου 
2022-2023  του Δήμου Δελφών», β)«Έγκριση  αναμόρφωσης (1ης) προϋπολογισμού 
εσόδων-εξόδων έτους 2022, για το Κεφάλαιο Αυτοτελούς Διαχείρισης, με την επωνυμία 
Κληροδότημα Κων/νου & Καλιρρόης Παπαβιέρου». 

 
 

 Το Συμβούλιο ενέκρινε, ομόφωνα,    το κατεπείγον των  θεμάτων, να συζητηθούν  πριν 
την έναρξη των θεμάτων της Η.Δ. (άρθρα 67 παρ. 4 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 παρ. 7  Ν.4555/2018) 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό     250/2022. 
…………………………………. 
Τα αριθ. (1), (5) και (6) συζητήθηκαν μετά το (11ο ) θέμα. 
Ο ΔΣ κ. Μίχος απεχώρησε από συνεδρίαση μετά το 3ο θέμα. 
Οι ΔΣ Α.Κυριακίδης και Α.Αγγελόπουλος απεχώρησαν μετά το (11ο) θέμα και η κ. Κώνστα μετά 
την συζήτηση του (1ου) θέματος. 

_____________________________________________________ 
 
 

Θέμα  1ο  
«Καθορισμός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους για το έτος 2023»  
(Εισάγεται από την Οικονομική Επιτροπή) 
 
ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ     253/18.11.2022 
 

Εισηγούμενος  το ανωτέρω θέμα ο κ. Δήμαρχος, είπε τα εξής: 
 Πρόκειται για διόρθωση αδικιών και στήριξη των ευπαθών ομάδων πολιτών στα νέα 

ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Δελφών, βάσει  της απόφασης η μελέτη που για πρώτη φορά 
έγινε στο  σύνολο του Δήμου, με γνώμονα την κοινωνική πολιτική στο μέτρο των οικονομικών 
δυνατοτήτων που υπάρχουν, κυριότερα σημεία αυτών είναι η πλήρης απαλλαγή ή η 
σημαντική μείωση για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, καθώς και η διόρθωση της αδικίας 
που υφίσταται η Κοινότητα των Δελφών σε σύγκριση με άλλες περιοχές. 
Αναλυτικότερα το Δημοτικό Συμβούλιο εισηγούμαστε: 
 
Α. Στο πλαίσιο στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά δημοτών του Δήμου, 
αποφασίστηκε δέσμη από σειρά μειώσεων και απαλλαγών για διάφορες ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες. Με βάση τη στοχευμένη κοινωνική πολιτική που ασκεί ο Δήμος μας, 
κρίθηκε αναγκαίο και θεσπίζεται σε ισχύ: 
• Απαλλαγή πλήρης από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους των 
κατοικιών: 
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-των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από το 80%, με ετήσιο εισόδημα έως και 
50.000,00€, 
-μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως και 25.000,00€, 
-των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 18.000,00€. 
• Μειωμένο κατά 50% συντελεστής του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για τις κατοικίες: 
-των δικαιούχων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 
-των τριτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00€, 
-των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, με ετήσιο εισόδημα έως και 
50.000,00€, 
-των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000,00 και έως 50.000,00€. 
Η απαλλαγή ή η μείωση των τελών αφορά: 
-Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του 
Ν.4389/2016 (Α΄94) 
-μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον τα τέκνα τους 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, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 
μικρότερο των 25.000,00 € 
-τρίτεκνες οικογένειες εφόσον και τα τρία τέκνα 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, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 
μικρότερο των 50.000,00 € και 
-πολύτεκνες* οικογένειες εφ’ όρου ζωής, εφόσον αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα και 
αναλόγως του ετήσιου εισοδήματός τους, 
-πολύτεκνοι* επίσης χαρακτηρίζονται: 
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. 
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 
-οικογένειες που μέλος τους, με συγγένεια Α’ βαθμού το οποίο συνοικεί μαζί τους, έχουν 
πιστοποιημένη αναπηρία (ΑΜΕΑ), δικαιούνται απαλλαγή/μείωση Δ.Τ αναλόγως του 
ποσοστού αναπηρίας του. 
 
Β. Η χρέωση για ακίνητα υπό κατασκευή (εργοταξιακή παροχή ρεύματος) θα ανέρχεται, με 
χρέωση τιμολογίου ανάλογα με το είδος της χρήσης, στο ήμισυ των τ.μ. της καλυπτόμενης 
επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια. 
 
Γ. Θέσπιση νέας κατηγορίας για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κ.τ.λ.) με το 
χαμηλότερο συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,79 €/μ2 ετησίως για όλες τις 
Κοινότητες. 
 
Δ. Μείωση του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους των επαγγελματικών χρήσεων 
της Κοινότητας των Δελφών κατά 25%, από 3,60 σε 2,70 €/μ2. 
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Ο Δήμαρχος Δελφών, κ. Παναγιώτης Ταγκαλής, με αφορμή την ψήφιση των ανταποδοτικών 
τελών δήλωσε: «Η μελέτη που πρώτη φορά εκπονήθηκε για το σύνολο του Δήμου, αποτελεί 
τη βάση πάνω στην οποία πήραμε την απόφαση για τη θέσπιση των νέων τελών. Έχοντας όλα 
τα δεδομένα και σύμφωνα πάντα με τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου, εν μέσω 
μάλιστα σημαντικών αυξήσεων, είναι πολιτική βούλησή μας να διορθώσουμε χρόνιες αδικίες 
και ταυτόχρονα να στηρίξουμε εκείνους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Θέτοντας 
ως στόχο το εφικτό, ο Δήμος Δελφών μπορει και σχεδιάζει με σταθερά βήματα το μέλλον 
του». 

 
 

Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.  505/2022 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 40 

       ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 505/2022 
  

Διεύθυνση: Πλατεία Κεχαγιά 

Τ.Κ.: 33100, Άμφισσα 

Πληροφορίες: Αν. Καλέντζης 

Τηλέφωνο: 2265350062 

FAX: 2265350058 

Ηλεκτ. Δ/νση: akalentzis@0645.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 40ης/18.11.2022 τακτικής συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δελφών 

 

ΘΕΜΑ 3ο (ημερήσιας διάταξης): «Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για 

το έτος 2023». 

 

 Στην Άμφισσα σήμερα, στις 18.11.2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 

π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Δελφών (πλατεία Κεχαγιά), συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά από την με αριθμ. 

πρωτ. 25019/14.11.2022 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεώργιου Τσατσαρώνη, που 

γνωστοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/τ.Α/07.06.2010) της αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 

133/τ.Α’/19-07-2018), της ισχύει μετά της νομοθετικές προσθήκες επί αυτού. 

Σε συνέχεια του άρθρου 78 του Ν. 4954/τ.Α’/2022 περί λήψης αποφάσεων 

συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων 

εποπτευόμενων νομικών της προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων 

αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η παρούσα συνεδρίαση 

πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 5 του 
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άρθρου 67 του ν. 3852/2010 και την λοιπή ισχύουσα νομοθεσία, χωρίς την φυσική 

παρουσία των τακτικών μελών και των εισηγητών.   

 Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (09) μελών 

δήλωσαν παρόντα άπαντα τα (9) μέλη: 

 

                           ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσατσαρώνης Γεώργιος, Πρόεδρος   

2. Λουπάκος Νικόλαος, Αντιπρόεδρος    

3. Μαντζώρος Ευστάθιος, Μέλος   

4. Μανανάς Ιωάννης, Μέλος   

5. Παναγιωτόπουλος Ανδρέας, Μέλος   

6. Σωτηρόπουλος Σωτήριος, Μέλος   

7. Αναγνωστόπουλος Λουκάς, Μέλος    

8. Κυριακίδης Αλέξανδρος, Μέλος   

9. Παναγιώτης Μέγκος, μέλος   

 

ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία φυσική 

παρουσία εκτός αυτού είχε και ο κ. Ανδρέας Καλέντζης υπάλληλος ΙΔΑΧ του 

Δήμου Δελφών για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το τρίτο (03ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 16/11/2022 

εισήγηση του Αντιδημάρχου Δελφών, κ. Νικόλαου Λουπάκου, ως αρμόδιου της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης του φορέα, η οποία 

παρατίθεται κάτωθι: 

-----------------------------------------------------------------------

--------- 

  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άμφισσα    16/11/2022 

ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ   

ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ   
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ        

& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & 

ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ 
 

 

Δ/νση:  Πλατεία Κεχαγιά, Άμφισσα  

Ταχ. Κωδ.:  33200 
Πληροφορίες: Νικολάου Πάσχος  

  2265350040 

 Email: paschosnikolaou@0645.syzefxis.gov.gr 
 

 

Προς: 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Κοιν/σεις: 

- -Γραφείο Δημάρχου  

- -Γραφείο Αντιδημάρχου Οικονομικών  
-   Υπηρεσιών 

- - Γραφείο Γενικού Γραμματέα 
-  

-   
 -  

Θέμα: Καθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για το έτος 2023. 
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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 Β∆ 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 ή κοινοτικού 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 τροποποιήθηκαν 

µε το ν. 429/76(ΦΕΚ Α 235) και του άρθ.5 του ν. 1080/80.  

 
Σύμφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 25/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 

1 του άρθρου 185 του Ν. 4555/2018 «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…… Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό 
των τετραγωνικών µμέτρων 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...».  

 
Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.25/75 «Δια την εφαρμογήν του παρόντος 

νόμου, προκειμένου περί των ξενοδοχείων ύπνου, οι μεν χώροι οι διατεθειμένοι προς ύπνον ως 
και οι βοηθητικοί τούτων θεωρούνται ως κατοικίαι και τα επ' αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον 
ισχύοντα δια τας κατοικίας συντελεστήν, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσαι διαλέξεων, εστιατόρια 
κλπ.), θεωρούνται ως ανήκοντες εις την κατηγορίαν των λοιπών ακινήτων και τα επ' αυτών 
τέλη υπολογίζονται επί τον ισχύοντα δια τον κατά κατηγορίαν συντελεστήν, εφαρμοζομένων 
εν προκειμένω, των διατάξεων του εδ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος».  

Άρα περί των ξενοδοχείων ύπνου, οι μεν χώροι οι διατεθειμένοι προς ύπνο όπως και οι 

βοηθητικοί αυτών θεωρούνται ως κατοικίες και τα επ' αυτών τέλη υπολογίζονται επί τον 
ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή, οι δε λοιποί χώροι (αίθουσες διαλέξεων, εστιατόρια 

κλπ.), θεωρούνται πως ανήκουν στην κατηγορία των λοιπών ακινήτων και τα επ' αυτών τέλη 
υπολογίζονται επί τον ισχύοντα για τη συγκεκριμένη κατηγορία συντελεστή, εφαρμοζόμενων 

εν προκειμένω, των διατάξεων του εδ. β' της παρ.2 του άρθρου 3 του Ν.25/75. Οι δε βοηθητικοί 

χώροι των υπνοδωματίων υποκείμενοι ως εκείνα εις τέλος καθαριότητος υπολογιζόμενο επί τον 
ισχύοντα για τις κατοικίες συντελεστή νοούνται οι προορισμένοι να υποβοηθούν αμέσως την 

λειτουργία των υπνοδωματίων (ως οι προθάλαμοι, τα λουτρά κλπ) και εκ του ισογείου η είσοδος 
υπηρεσίας και ο διάδρομος και εκ του υπογείου ο χώρος των πλυντηρίων. Λοιποί χώροι 

θεωρούνται η αίθουσα πρωϊνού, μαγειρίο, κυρία είσοδος, χώρος υποδοχής, μπαρ, σαλόνι, 

αποθήκη υπογείου, μηχανοστάσιο, κλιμακοστάσιο και αποθήκη δώματος έδει να υποβληθούν 
εις τέλος επί τον ισχύοντα δια τους "λοιπούς χώρους" συντελεστή, διαλέξεων, εστιατόρια κλπ. 

(ΣτΕ 4142/1988 Τμ.Α'). 
Σύμφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν.25/1975 όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 

2 του άρθρου 185 του Ν. 4555/2018 «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 µμεταξύ 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 
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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. Σύμφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 «Ακίνητα, 
στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης 
του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο ότι δεν 
ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν……».  

 

Σύμφωνα µε τις παρ. 1 & 2 του άρθρου 5 του N. 429/76 (ΦΕΚ 235/76) βιομηχανίες, 

κινηματοθέατρα και εν γένει επιχειρήσεις λειτουργούσες εποχιακά υποχρεούνται σε καταβολή 
τελών καθαριότητος και φωτισμού αναλόγως προς τον χρόνο λειτουργίας και πάντως όχι 

λιγότερο του τριμήνου. Χρόνος µμεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου λογίζεται ολόκληρος μήνας. 
Σχετικά µε το χρόνο της εποχιακής λειτουργίας αποφασίζει το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο 

µε απόφαση του, η οποία εγκρίνεται από το Γ.Γ. της περιφέρειας έπειτα από προηγούμενη 

υποβολή υπό του υπόχρεου προς τον δήμο ή την κοινότητα σχετικής υπεύθυνης δήλωσης. 
Βάσει της παρ.ζ του άρθρου 72 του Ν.3582/2010 η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.  
 

Με την ψήφιση του Ν. 4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 
και 78 αυτού οι οποίες τροποποιούν εν µέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και 

ελέγχου νομιμότητας των προϋπολογισμών των δήμων και των περιφερειών. Εν συνεχεία µε 

την ΚΥΑ οικ. 49039/26.07.2021 (ΦΕΚ 3976/26.07.2022 τεύχος Β'): «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 – μερική 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης», αναφέρουν ρητά ότι στα έσοδα 
από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών οι εγγραφές στο 

σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως υπηρεσία ύδρευσης, 

υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Π/Υ 2023 θα πρέπει να γίνονται µε γνώμονα το 
κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό µε το ύψος των εσόδων που αναμένεται να 

εισπραχθούν εντός του έτους 2022, επίσης θα πρέπει:  
 

α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην 

δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν 
διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω 

στοιχεία,  
 

β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 

ανταποδοτικότητας,  

 
γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 

μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του δήμου. 
 

Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από: 
 

α) την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2021  
β) την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2022 και μέχρι το μήνα κατάρτισης του 

σχεδίου του Π/Υ 2023 
γ) την εκτέλεση του Π/Υ 2021 για την ίδια ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο του Π/Υ 2023 

καταρτίζεται Οκτώβριο 2022, τα στοιχεία Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022)  

δ) την εκτίμηση των εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2022, η οποία 
υπολογίζεται µε βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2021.  
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Σας στέλνουμε, σύμφωνα µε τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας, τους παρακάτω 

αναλυτικούς πίνακες για την πορεία των εσόδων – εξόδων των Ανταποδοτικών τελών.  
 

 
Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2018: 

 

-Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανήλθαν έως 31/12/2018 στο ποσό των 
2.315.542,36 €. 

-Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν έως 
31/12/2018 στο ποσό των 2.156.298,87 €. 

 
 

Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2019: 

 
-Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανήλθαν έως 31/12/2019 στο ποσό των 

2.360.183,61€. 
-Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν έως 

31/12/2019 στο ποσό των 1.951.886,43€. 

 
 

Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2020: 
 

-Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανήλθαν έως 31/12/2020 στο ποσό των 
2.260.077,92€. 

-Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν έως 

31/12/2020 στο ποσό των 2.020.964,99€. 
 

 
Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2021: 

 

- Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος έως 30/9/2021 ανήλθαν στο ποσό των 
1.811.097,77 

- Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έως 
30/9/2021 ανήλθαν στο ποσό των 1.660.314,85€, 

-Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος ανήλθαν έως 31/12/2021 στο ποσό των 

2.432.560,57€. 
-Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανήλθαν έως 

31/12/2021 στο ποσό των 2.439.857,12€. 
 

 
 Σύμφωνα με την πορεία εκτέλεσης προϋπολογισμού του έτους 2022: 

 

Τα έσοδα από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος έως 30/9/2022 ανήλθαν στο ποσό των 
2.187.156,16€, ενώ έως 31/12/2022 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 2. 642.135,68 €.  

Οι δαπάνες που αφορούν τις υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού έως 
30/9/2022 ανήλθαν στο ποσό των 1.815.805,03€, ενώ έως 31/12/2022 εκτιμάται ότι θα 

ανέλθουν στο ποσό των 2.629.385,80€. 

 
 

Η πρόβλεψη για τις δαπάνες των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για το 
έτος 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3.635.100,97€ που θα καλυφθούν από 

αναμενόμενα αντίστοιχα έσοδα. 
 

Αναλυτικότερα οι προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού 

έτους 2023  
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Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπόψη τους τα ανωτέρω στοιχεία, κατάρτισαν τον 

ακόλουθο πίνακα με τις προβλεπόμενες δαπάνες που αφορούν τη λειτουργία της υπηρεσίας 
καθαριότητας και φωτισμού και απαιτείται να καλυφθούν από τα αντίστοιχα έσοδα της 

υπηρεσίας καθαριότητας: 
 

20-6011. 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 246.019,56 

20-6012. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10.000,00 

20-6021. 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόματα) 167.386,80 

20-6022. 
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 
ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 

20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥΔΚΥ (ΕΦΚΑ) 11.002,44 

20-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑΔΥ 7.721,88 

20-6051.007 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Συντάξεως 0824 (Ε.Φ.Κ.Α.) 30.621,24 

20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ ΕΦΚΑ 45.289,92 

20-6063.003 Γάλα προσωπικού των υπαλλήλων 5.207,04 

20-6142.002 

Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για την 
Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Δελφών. 21.080,00 

20-6162.004 
Παροχή υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αστικών απορριμμάτων 
και βιοαποβλήτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων 256.476,28 

20-6162.005 Παροχή ηλεκτρολογικών υπηρεσιών 10.000,00 

20-6162.014 Επεκτάσεις-μετακινήσεις δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού (ΔΕΗ) 15.000,00 

20-6211.001 
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος ΦΟΠ , κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας 490.000,00 

20-6213. Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας 2.000,00 

20-6252. Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων 3.000,00 

20-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 13.000,00 

20-6262.017 Επείγουσες αποκαταστάσεις βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού 20.000,00 

20-6262.018 
Επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινοχρήστων 
γενικά δημοτικών χώρων. 25.000,00 

20-6263.003 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 20.000,00 

20-6263.004 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 15.000,00 

20-6263.005 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 6.000,00 

20-6263.006 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 18.000,00 

20-6263.007 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 8.000,00 

20-6263.008 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 9.000,00 

20-6263.009 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 7.000,00 

20-6263.010 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού 8.000,00 

20-6279.001 

Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινόχρηστων Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δήμο Δελφών 399.900,00 

20-6322. Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 2.000,00 

20-6323. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 1.000,00 

20-6635.001 Προμήθεια υλικών καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων (σκούπες  κ.λ.π.) 15.000,00 

20-6635.002 Προμήθεια υλικών απόσμησης κάδων απορριμμάτων 1.000,00 

20-6635.003 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 1.000,00 

20-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 779.526,00 

20-6662.028 Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Αμφισσας-Δελφών 10.000,00 

20-6662.029 
Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Γραβιάς-Καλλιέων-
Παρνασσού 9.000,00 

20-6662.030 
Προμήθεια Λαμπτήρων και Ηλεκτρολογικού Υλικού Δ.Ε.Γαλαξιδίου-Δεσφίνας-
Ιτέας 9.000,00   
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20-6671.006 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άμφισσας 19.000,00 

20-6671.007 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 18.000,00 

20-6671.008 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Γραβιάς 6.000,00 

20-6671.009 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δελφών 15.000,00 

20-6671.010 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Δεσφίνας 10.000,00 

20-6671.011 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Ιτέας 14.000,00 

20-6671.012 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Καλλιέων 7.000,00 

20-6671.013 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Παρνασσού 8.000,00 

20-6671.014 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων ΔΕ Άμφισσας 11.000,00 

20-6671.015 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γαλαξιδίου 5.000,00 

20-6671.016 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Γραβιάς 2.000,00 

20-6671.017 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Παρνασσού 4.000,00 

20-6671.018 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δελφών 4.000,00 

20-6671.019 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Δεσφίνας 5.000,00 

20-6671.020 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε. Ιτέας 6.000,00 

20-6671.021 Προμήθεια ελαστικών οχημάτων Δ.Ε Καλλιέων 3.000,00 

20-6699.003 Προμήθεια εργαλείων και  μέσων καθαριότητας 500,00 

20-6721.002 Εισφορά υπέρ Περιφερειακού Φο.Δ.ΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. 407.419,49 

20-7131.001 Προμήθεια μηχανημάτων καθαριότητας 5.000,00 

20-7135.003 Προμήθεια στηριγμάτων κάδων 500,00 

20-7135.034 Προμήθεια βουρτσών σαρώθρων 8.000,00 

20-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού (Π.Ο.Ε.) 5.517,64 

20-8112.001 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων (Π.Ο.Ε.) 436,48 

20-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων (Π.Ο.Ε.) 32.177,41 

20-8116.001 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων (Π.Ο.Ε.) 84.413,79 

20-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 268.905,00 

 Σύνολο 3.635.100,97 
 

   
 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 : 3.635.100,97€ 

 
 3.617.555,65€ 

 

Εκτίμηση εσόδων (για ανταποδοτικά) για το Οικονομικό Έτος 2023 
 

Η εκτίμηση εσόδων (για ανταποδοτικά) για το Οικονομικό Έτος 2023 απεικονίζονται 
παρακάτω ως εξής: 

 

 
1. ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 2.113.079,39€  
2. ΚΑΕ 0313: Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 0,00 €  

3. ΚΑΕ 2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  από παρελθόντα 
έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά : 683.114,24 €  

4. KAE 3211: Τέλη καθαριότητας και φωτισμού: 281.330,40 €  

5. ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας καθαριότητας: 557.576,94 €  

 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023 : 3.635.100,97€ 

 

 

Με βάση την ανωτέρω ανάλυση και τη διαπίστωση ότι τα τελευταία έτη υπάρχει συνεχής 

αυξητική πορεία των εσόδων, λόγω του Ν. 4647/19 άρθρο 51 παρ. 2, όπως παρατάθηκε 

διαδοχικά με την παρ. 4 του άρθρου 10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α) η οποία 

κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο 2 του Ν. 4682/20 (ΦΕΚ 76/03.04.2020 τεύχος Α), και την 

παρ. 2 άρθρο 375 Ν. 4700/20, η οποία αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 69 του 

Ν. 4722/20, και το άρθρο 173 του Ν. 4764/2020, τροποποιήθηκε εκ νέου από το άρθρο 66 
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του Ν. 4830/21, όπου δόθηκε η δυνατότητα στους υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης  για τον 

καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και 

εισφορών προς τους ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΎ να υποβάλλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία χωρίς την 

υποβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης , που 

προέρχονται από τα ανταποδοτικά τέλη χωρίς όμως αυτό να οφείλεται σε αύξηση των 

συντελεστών οι οποίοι παραμένουν σταθεροί τα τελευταία έτη και δεν απαιτείται για το έτος 

2023 αναπροσαρμογή των ανταποδοτικών τελών για την κάλυψη των εξόδων και των 

παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας, παρά μόνο μείωση για τους λοιπούς στεγασμένους 

χώρους (καταστήματα και λοιποί χώροι) που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας της Κοινότητας Δελφών, όπου η διαφοροποίηση αυτή κρίθηκε 

αναγκαία ώστε να επιτυγχάνεται η ισομερής επιβάρυνση των υπόχρεων μεταξύ των 

Κοινοτήτων και δικαιότερη κατανομή των τελών μεταξύ αυτών γεγονός που συνάδει με την 

έννοια της ανταποδοτικότητας έτσι όπως ορίζεται στις διατάξεις της παρ.12 του αρ. 25 του Ν. 

1828/89 και φυσικά την ύπαρξη αναλογίας μεταξύ παροχής και αντιπαροχής.  

 

Παράλληλα προτείνεται, στα πλαίσια στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά και οικονομικά 

δημοτών του Δήμου, μια δέσμη από σειρά μειώσεων και απαλλαγών για διάφορες ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες.  

 

Συνεπώς οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους προτείνεται να ισχύσουν ως εξής: 

 

1. Για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, 
Συλλόγους και Σωματεία, ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες 
Συντελεστής Ενιαίου Ανταποδοτικού 

Τέλους 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 1,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 1,39 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,32 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1,19 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 1,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 0,93 
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2. Για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς (γηροκομεία, 

ορφανοτροφεία, κ.τ.λ.) προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 
0,79 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες.  

3. Για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς 
στεγασμένους χώρους μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ., ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας ανά 

Κοινότητα: 

 

Κοινότητες 
Συντελεστής Ενιαίου Ανταποδοτικού 

Τέλους 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 2,70 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 2,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 2,04 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,74 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 1,58 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 1,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 1,39 

 

Για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους 

εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας ανά Κοινότητα, για τα πλέον των 
6.000 τ.μ.: 

 

Κοινότητες Συντελεστής Ε.Α.Τ. σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 1,54 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,04 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 0,91 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 0,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 0,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 0,83 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 0,95 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 0,91 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 0,98 

 
4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού μέχρι 

6.000 τ.μ., προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,87 €/μ2 

ετησίως για όλες τις Κοινότητες. 
5. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού άνω 

των 6.000 τ.μ. προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,26 €/μ2 
ετησίως για όλες τις Κοινότητες. 

6. Για ακίνητα εκτός σχεδίου προτείνεται να ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές, ανά 

περίπτωση. Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών καθαριότητας και 
φωτισμού συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα των περιοχών που βρίσκονται εκτός 

σχεδίου πόλης διότι ο Δήμος διαθέτει την οργάνωση και τη δυνατότητα στις περιοχές 
αυτές να παρέχει υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού. 

7. Η χρέωση για ακίνητα υπό κατασκευή (εργοταξιακή παροχή ρεύματος) θα ανέρχεται, 
με χρέωση τιμολογίου ανάλογα με το είδος της χρήσης, στο ήμισυ των τ.μ. της 

καλυπτόμενης επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική άδεια.  

 
Με βάσει τους παραπάνω συντελεστές ανά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα θα 

διαμορφωθούν ως κατωτέρω σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα τετρ. μέτρα Ν.25/75 (έχει 
υπολογιστεί και η μείωση βάσει των μειωμένων συντελεστών): 

 

1. Για τα ακίνητα για οικιακή χρήση (δλδ για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, Νοσηλευτικά 
Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, Συλλόγους και Σωματεία), ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας 

ανά Κοινότητα: 
 

Κοινότητες Τετρ. 
μέτρα 

Συντελεστής 
Ε.Α.Τ. Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 21.437 1,88 40.301,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 10.644 1,88 20.010,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 5.401 1,88 10.153,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 14.998 1,88 28.196,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 14.499 1,88 27.258,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 7.946 1,88 14.938,48 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 7.213 1,88 13.560,44 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 409.292 1,56 638.495,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 44.501 1,39 61.856,39 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 56.506 1,36 76.848,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 20.609 1,32 27.203,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 273.123 1,22 333.210,06 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 78.779 1,22 96.110,38 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 94.738 1,22 115.580,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 7.109 1,22 8.672,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 23.103 1,19 27.492,57 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 22.511 1,19 26.788,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 174.264 1,19 207.374,16 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 14.056 1,19 16.726,64 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 88.272 1,17 103.278,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 97.721 1,16 113.356,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 34.077 1,12 38.166,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.443 1,12 8.336,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 3.209 1,12 3.594,08 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 5.394 1,12 6.041,28 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 19.222 1,12 21.528,64 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 14.421 1,12 16.151,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 5.510 1,11 6.116,10 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 7.482 1,11 8.305,02 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 42.200 1,11 46.842,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 22.752 1,11 25.254,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 42.427 1,11 47.093,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 27.697 1,11 30.743,67 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 5.750 1,11 6.382,50 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 3.995 1,11 4.434,45 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 25.443 0,93 23.661,99 

Γενικό Άθροισμα 1.753.744  2.300.065,57 

 

 
2. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς (γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κ.τ.λ.) με συντελεστή του 
ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,79 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες ως εξής: 

 

Σε όλες τις Κοινότητες Τετρ. 
μέτρα Συντελεστής Ε.Α.Τ. Ποσά σε € 

Γενικό Άθροισμα 4.245 0,79 3.353,55 

  

3. Για ακίνητα γενικής χρήσης (δλδ. για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες και λοιπούς 
επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους), ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες 

Τετρ. μέτρα 
Συντελεστής 
Ε.Α.Τ. σε € Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 3.747 1,62 6.070,14 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 55.275 2,56 141.504,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 22.346 2,70 60.334,20 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 3.101 1,82 5.643,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 534 1,82 971,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 980 1,82 1.783,60 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 3.847 2,17 8.347,99 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 220 1,58 347,60 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 530 1,58 837,40 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 3.250 1,62 5.265,00 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 22.750 1,62 36.855,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 5.440 1,58 8.595,20 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 10.828 1,74 18.840,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 467 1,82 849,94 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 943 1,82 1.716,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 15.339 1,51 23.161,89 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 40.302 1,63 65.692,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 987 1,58 1.559,46 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 3.411 1,58 5.389,38 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1.178 2,17 2.556,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 603 2,17 1.308,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 5.700 1,63 9.291,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 3.508 1,39 4.876,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 3.600 1,58 5.688,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1.813 2,17 3.934,21 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 297 1,58 469,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1.038 2,17 2.252,46 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1.179 1,62 1.909,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 13.052 1,51 19.708,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1.734 1,82 3.155,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 458 2,17 993,86 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 2.271 1,82 4.133,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 275 1,58 434,50 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 662 2,17 1.436,54 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 556 1,63 906,28 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 4.152 2,04 8.470,08 

Γενικό Άθροισμα 236.373  465.290,42 

 
 

4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού μέχρι 
6.000 τ.μ., προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,87 €/μ2 

ετησίως για όλες τις Κοινότητες ως εξής: 

Σε όλες τις Κοινότητες Τετρ. 
μέτρα Συντελεστής Ε.Α.Τ. σε € Ποσά σε € 

Γενικό Άθροισμα 23.507 0,87 20.451,09 

 

 

5. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού άνω 

των 6.000 τ.μ. προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,26 €/μ2 
ετησίως για όλες τις Κοινότητες ως εξής: 

 

Σε όλες τις Κοινότητες Τετρ. 
μέτρα Συντελεστής Ε.Α.Τ. σε € Ποσά σε € 

Γενικό Άθροισμα 27.050 0,26 7.033,00 
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Με βάσει τα στοιχεία από τους παραπάνω πίνακες προβλέπεται ότι το σύνολο των εσόδων 

στον Κ.Α. 0311 και Κ.Α. 2111 θα διαμορφωθεί στο ποσό των 2.796.193,63€. 
 

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 3 του ν.25/1975(Α΄74), όπως αυτή αντικαταστάθηκε 
από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 3345/2005,και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του 

Ν.4555/2018 και ισχύει, «Ακίνητα στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από 
την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία 
υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο δήμο 
ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μαζί με τη σχετική 
βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΔΔΗΕ. 
Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία 
ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24,9/20-10-
1958 β.δ (Α΄171). 
Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, 
επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το χρόνο απαλλαγής και 
ισόποσο πρόστιμο.» 
 

Εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 25/1975, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 1 του αρ. 222 του ν. 4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. 62859/07.11.2018). 
Για τα ακίνητα που δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή για αυτά στα οποία διακόπτεται η 

ηλεκτροδότηση, οφείλονται τέλη από όποιον τα χρησιμοποιεί, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 
21 του β.δ. 24-9/20.10.1958. 

Στην έννοια δε της χρήσης περιλαμβάνεται η με οποιαδήποτε τρόπο χρησιμοποίηση του 
ακινήτου, ακόμα και ως αποθηκευτικός χώρος (ΣτΕ 3963/2004), δεδομένου ότι η οφειλή γενικά 

των τελών καθαριότητας και φωτισμού δεν προϋποθέτει την πραγματική χρησιμοποίηση της 

υπηρεσίας (ΣτΕ 2340/2017, 1104/2017,2411/2014 κ.α.). 
 

Στα πλαίσια των:  
 

 Α) Το άρθρο 202 παρ 3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπου «Με απόφαση του δημοτικού ή 
κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, 
είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα τοις εκατό (50%), ή η 
απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά 
τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία.»  

Β) Το Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ A 140 - 01.08.2018) Άρθρο 12. Όπου αναφέρει : Το πρώτο εδάφιο 
της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. 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).».  

Γ) Το Ν. 4368/16 Άρθρο 13 σύμφωνα με το οποίο Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 
(Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. 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 άνεργους, όπως η ιδιότητα 
των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους 
του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται με τις 
υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται 
και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής. 

 
και της στοχευόμενης κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος μας, θεωρούμε αναγκαίο 

να θεσπίσουμε σε ισχύ:  

 
Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους των 

κατοικιών: 

https://dimosnet.gr/blog/laws/237890/
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- των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από το 80%, με ετήσιο εισόδημα έως και 

50.000,00€,  

- μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως και 25.000,00€,  

- των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 18.000,00€. 

 

Ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για τις 

κατοικίες: 

 

- των δικαιούχων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 

- των τριτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00€,  

- των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, με ετήσιο εισόδημα έως και 

50.000,00€,  

- των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000,00 και έως 50.000,00€. 

 

Η απαλλαγή ή η μείωση των τελών αφορά: 
 

- Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 235 του 

Ν.4389/2016 (Α΄94) 
 

- μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον τα τέκνα τους 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, , με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 

μικρότερο των 25.000,00 € 
 

- τρίτεκνες οικογένειες εφόσον και τα τρία τέκνα 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, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 
μικρότερο των 50.000,00 € και  

 

- πολύτεκνες* οικογένειες εφ΄όρου ζωής, εφόσον αποδεικνύεται η πολυτεκνική ιδιότητα και 

αναλόγως του ετήσιου εισοδήματός τους,  

 

- πολύτεκνοι* επίσης χαρακτηρίζονται: 

 

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. 

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 

 

- οικογένειες που μέλος τους, με συγγένεια Α’ βαθμού το οποίο συνοικεί μαζί τους, έχουν 

πιστοποιημένη αναπηρία (ΑΜΕΑ), δικαιούνται απαλλαγή/μείωση Δ.Τ αναλόγως του 
ποσοστού αναπηρίας του. 

 
Η μείωση ή η απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους θα γίνεται με την προσκόμιση 

στο Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων & Περιουσίας, των παρακάτω δικαιολογητικών: 

 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
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 Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι κατοικεί στη διεύθυνση που αναφέρεται 

στον λογαριασμό της ΔΕΗ και επίσης ότι σε περίπτωση αλλαγής των προϋποθέσεων 
οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία για διακοπή του ευεργετήματος (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 
 Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου ρεύματος. 

( ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ), 

 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

 Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατά περίπτωση, 

 Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής δηλώνεται ως 

πρώτη κατοικία) . 
 τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 

 
Για άτομα με Αναπηρία: 

  
 Φωτοαντίγραφο της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής ή του Κ.Ε.Π.Α 

 

Για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 

 
 Φωτοαντίγραφο της απόφασης ΚΕΑ σε ισχύ, 

 

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους: 
 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 
Για μονογονεϊκές οικογένειες: 

 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα. 

  Δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε έναν 

μόνο γονέα. 
 

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στο τμήμα Εσόδων 
επικαιροποιημένα έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του 

Δήμου, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της τήρησης της ιδιότητας και των 

προϋποθέσεων, βάσει των οποίων υφίσταται η ευνοϊκή ρύθμιση: 
 

 Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής δηλώνεται ως 

πρώτη κατοικία)  
 

 Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 

 
Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος χάνει αυτοδίκαια το πλεονέκτημα της μείωσης ή απαλλαγής 

που του είχε χορηγηθεί. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει άμεσα - χωρίς 

προηγούμενη ειδοποίηση - στις εξής περιπτώσεις μεταβολών των προσωπικών του στοιχείων :  
 

 Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας (κύριας ή μισθωμένης),  

 Ενηλικίωση τέκνων (αφορά την κατηγορία των τριτέκνων),  

 Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης, 

 Λήξη δικαιούχου ΚΕΑ 

 

Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια την ανάκληση της μείωσης 

ή απαλλαγής ανά περίπτωση και συνεπακόλουθη αναζήτηση αναδρομικών τελών. 
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Όλες οι μειώσεις, θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από την 

επικαιροποίηση των στοιχείων – δικαιολογητικών χωρίς αναδρομική ισχύ και δεν 
τυγχάνουν εφαρμογή σε καταστήματα ή επαγγελματικές/μικτής χρήσης στέγες 

οποιασδήποτε χρήσης καθώς και σε ακίνητα με αναλογία κοινόχρηστων χώρων πέρα του 
ποσοστού αναλογίας του ακινήτου/παροχής που δικαιούται την απαλλαγή ή μείωση. 

-----------------------------------------------------------------------

---------- 

Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Λουκάς Αναγνωστόπουλος και 

επικεφαλής της Δημοτικής παράταξης «Ανανεωτική Δύναμη Δήμου Δελφών» και 

το μέλος αυτής, κ. Αλέξανδρος Κυριακίδης, δήλωσαν στον Πρόεδρο του σώματος 

παρόντες στην ψήφιση του θέματος. 

Επίσης, το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Παναγιώτης Μέγκος, ως 

επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Πολίτες στο Προσκήνιο», δήλωσε στον 

Πρόεδρο ότι απέχει της ψηφοφορίας με την κάτωθι τοποθέτηση: 

«..................Αδυνατώ να εκτιμήσω την εισήγηση τελευταία ώρα και 

προτείνω αναβολή του Θέματος. Επισημαίνω επίσης, αν και υπάρχουν αναφορές 

στα εισπραχθέντα δημοτικά τέλη προηγούμενων ετών, εν τούτοις δεν γίνεται 

αναφορά ποιοι ήταν οι πίνακες ανά κοινότητα όπου μπορούμε να δούμε τον 

συντελεστή βάση του οποίου χρεωνόταν το νοικοκυριό ή η επιχείρηση. Αυτό θα 

βοηθούσε στην σύγκριση με τους πίνακες που προτείνονται για το 2023 που 

καλούμαστε να εγκρίνουμε. Απαιτείται μελέτη και από μεριάς των συμβούλων της 

αντιπολίτευσης ώστε να πάρουμε θέση. ΑΠΕΧΩ της ψηφοφορίας.....................». 

Αν κάποιο μέλος της επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή 

ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση, μόνο για το σχηματισμό της 

απαρτίας. Τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 

καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (παρ.10 άρθρο 75 Ν.3852/10, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

 

Ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα μέλη του σώματος δήλωσαν κατά της 

αναβολής του θέματος και ότι υπερψηφίζουν την εισήγηση. Συνεπώς το σώμα 

αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τις αναφερόμενες σε αυτή διατάξεις της 

ισχύουσας νομοθεσίας και μετά από τηλεφωνική και μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου δήλωση των μελών της προς τον Πρόεδρο αυτής: 

Αποφασίζει Ομόφωνα, 

 

Α. Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δελφών να καθοριστούν οι 
συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους του Δήμου Δελφών για το έτος 

2023 ως εξής: 

 

1. Για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, 

Συλλόγους και Σωματεία, ετησίως ως ο κάτωθι πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες Συντελεστής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-77-%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF/
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2. Για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς 

(γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κ.τ.λ.) προτείνεται συντελεστής του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους 0,79 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες.  

3. Για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς 

στεγασμένους χώρους μέχρι εμβαδού 6.000 τ.μ., ετησίως ως ο κάτωθι 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 1,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 1,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 1,39 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,32 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1,19 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 1,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 1,11 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 0,93 

ΑΔΑ: 99Θ4Ω9Θ-ΘΨΛ



πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες 
Συντελεστής Ενιαίου 

Ανταποδοτικού Τέλους 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 2,70 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 2,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 2,17 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 2,04 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,74 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 1,63 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 1,58 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 1,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 1,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 1,39 
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Για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες και λοιπούς επαγγελματικούς 

στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ., ετησίως ως ο κάτωθι 

πίνακας ανά Κοινότητα, για τα πλέον των 6.000 τ.μ.: 

 

Κοινότητες Συντελεστής Ε.Α.Τ. σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 1,62 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 1,54 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 1,30 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 1,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 1,04 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 1,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 0,91 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 0,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 0,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 0,83 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 0,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 0,91 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 0,95 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 0,98 
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4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, 

εμβαδού μέχρι 6.000 τ.μ., προτείνεται συντελεστής του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους 0,87 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες. 

5. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, 

εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. προτείνεται συντελεστής του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους 0,26 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες. 

6. Για ακίνητα εκτός σχεδίου προτείνεται να ισχύουν οι παραπάνω συντελεστές, 

ανά περίπτωση. Στην υποχρέωση της επιβολής των ανωτέρω τελών 

καθαριότητας και φωτισμού συμπεριλαμβάνονται και τα ακίνητα των 

περιοχών που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης διότι ο Δήμος διαθέτει την 

οργάνωση και τη δυνατότητα στις περιοχές αυτές να παρέχει υπηρεσίες 

αποκομιδής απορριμμάτων και φωτισμού. 

7. Η χρέωση για ακίνητα υπό κατασκευή (εργοταξιακή παροχή ρεύματος) θα 

ανέρχεται, με χρέωση τιμολογίου ανάλογα με το είδος της χρήσης, στο ήμισυ 

των τ.μ. της καλυπτόμενης επιφάνειας, όπως προκύπτει από την οικοδομική 

άδεια.  

 

Με βάσει τους παραπάνω συντελεστές ανά κατηγορία προβλέπεται ότι τα έσοδα 

θα διαμορφωθούν ως κατωτέρω σύμφωνα με τα υπάρχοντα σήμερα τετρ. μέτρα 

Ν.25/75 (έχει υπολογιστεί και η μείωση βάσει των μειωμένων συντελεστών): 

 

1. Για τα ακίνητα για οικιακή χρήση (δλδ για κατοικίες, κοινόχρηστο οικιών, 

Νοσηλευτικά Ιδρύματα Δημοσίου Δικαίου, Συλλόγους και Σωματεία), ετησίως 

ως ο κάτωθι πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες 
Τετρ. 

μέτρα 

Συντελεστής 

Ε.Α.Τ. Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 21.437 1,88 40.301,56 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 10.644 1,88 20.010,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 5.401 1,88 10.153,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 14.998 1,88 28.196,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 14.499 1,88 27.258,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 7.946 1,88 14.938,48 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 7.213 1,88 13.560,44 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 409.292 1,56 638.495,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 44.501 1,39 61.856,39 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 56.506 1,36 76.848,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 20.609 1,32 27.203,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 273.123 1,22 333.210,06 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 78.779 1,22 96.110,38 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 94.738 1,22 115.580,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 7.109 1,22 8.672,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 23.103 1,19 27.492,57 
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Κοινότητες 
Τετρ. 

μέτρα 

Συντελεστής 

Ε.Α.Τ. Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 22.511 1,19 26.788,09 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 174.264 1,19 207.374,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 14.056 1,19 16.726,64 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 88.272 1,17 103.278,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 97.721 1,16 113.356,36 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 34.077 1,12 38.166,24 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 7.443 1,12 8.336,16 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 3.209 1,12 3.594,08 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 5.394 1,12 6.041,28 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 19.222 1,12 21.528,64 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 14.421 1,12 16.151,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 5.510 1,11 6.116,10 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 7.482 1,11 8.305,02 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 42.200 1,11 46.842,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 22.752 1,11 25.254,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 42.427 1,11 47.093,97 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 27.697 1,11 30.743,67 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 5.750 1,11 6.382,50 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 3.995 1,11 4.434,45 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 25.443 0,93 23.661,99 

Γενικό Άθροισμα 1.753.744  2.300.065,57 

 

 

2. Για ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς (γηροκομεία, ορφανοτροφεία, κ.τ.λ.) με συντελεστή 

του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 0,79 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες 

ως εξής: 

 

Σε όλες τις Κοινότητες 
Τετρ. 

μέτρα Συντελεστής Ε.Α.Τ. Ποσά σε € 

Γενικό Άθροισμα 4.245 0,79 3.353,55 

  

3. Για ακίνητα γενικής χρήσης (δλδ. για καταστήματα, Βιοτεχνίες, Βιομηχανίες 

και λοιπούς επαγγελματικούς στεγασμένους χώρους), ετησίως ως ο κάτωθι 

πίνακας ανά Κοινότητα: 

 

Κοινότητες Τετρ. 

μέτρα 

Συντελεστής 

Ε.Α.Τ. σε € Ποσά σε € 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΠΑΝΤΩΝ 3.747 1,62 6.070,14 
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ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΣΣΗΣ 55.275 2,56 141.504,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΛΦΩΝ 22.346 2,70 60.334,20 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΕΥΘΥΜΙΑΣ 3.101 1,82 5.643,82 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 534 1,82 971,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 980 1,82 1.783,60 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΘ.ΔΙΑΚΟΥ 3.847 2,17 8.347,99 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 220 1,58 347,60 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ 530 1,58 837,40 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΙΧΩΡΑΣ 3.250 1,62 5.265,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ 22.750 1,62 36.855,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΒΙΑΣ 5.440 1,58 8.595,20 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΕΣΦΙΝΗΣ 10.828 1,74 18.840,72 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ 467 1,82 849,94 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΟΣ 943 1,82 1.716,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ 15.339 1,51 23.161,89 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΙΤΕΑΣ 40.302 1,63 65.692,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ 987 1,58 1.559,46 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙΩΝ 3.411 1,58 5.389,38 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΗΣ 1.178 2,17 2.556,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΗΣ 603 2,17 1.308,51 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΙΡΡΑΣ 5.700 1,63 9.291,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΛΑΙΑΣ 3.508 1,39 4.876,12 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ 3.600 1,58 5.688,00 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙΟΥ 1.813 2,17 3.934,21 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ 297 1,58 469,26 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ 1.038 2,17 2.252,46 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΝΤΕΟΡΙΩΝ 1.179 1,62 1.909,98 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ 13.052 1,51 19.708,52 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ 1.734 1,82 3.155,88 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΑΣ 458 2,17 993,86 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΝΙΚΑΚΙΟΥ 2.271 1,82 4.133,22 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΚΛΗΘΡΟΥ 275 1,58 434,50 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΤΡΟΜΗΣ 662 2,17 1.436,54 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΑΙΑΣ 556 1,63 906,28 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΙΣΣΟΥ 4.152 2,04 8.470,08 

Γενικό Άθροισμα 236.373  465.290,42 

 

 

4. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, εμβαδού 

μέχρι 6.000 τ.μ., προτείνεται συντελεστής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

0,87 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες ως εξής: 

Σε όλες τις Κοινότητες 
Τετρ. 

μέτρα 

Συντελεστής Ε.Α.Τ. 

σε € Ποσά σε € 
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Γενικό Άθροισμα 23.507 0,87 20.451,09 

 

 

5. Για μη στεγασμένους χώρους (ακάλυπτους) των περιπτώσεων 2 και 3, 

εμβαδού άνω των 6.000 τ.μ. προτείνεται συντελεστής του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους 0,26 €/μ2 ετησίως για όλες τις Κοινότητες ως εξής: 

 

Σε όλες τις Κοινότητες 
Τετρ. 

μέτρα 

Συντελεστής Ε.Α.Τ. 

σε € Ποσά σε € 

Γενικό Άθροισμα 27.050 0,26 7.033,00 

 

 

Με βάσει τα στοιχεία από τους παραπάνω πίνακες προβλέπεται ότι το 

σύνολο των εσόδων στον Κ.Α. 0311 και Κ.Α. 2111 θα διαμορφωθεί στο ποσό των 

2.796.193,63 €. 

 

Σύμφωνα με τη παρ.1 του άρθρου 3 του ν.25/1975(Α΄74), όπως αυτή 

αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν 3345/2005,και 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 222 του Ν.4555/2018 και ισχύει, «Ακίνητα στα 

οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού από την ημερομηνία 

υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς 

τον οικείο δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν μαζί με τη σχετική βεβαίωση διακοπής από την ΔΕΔΔΗΕ. 

Μέχρι την υποβολή της ανωτέρω δήλωσης, τα τέλη οφείλονται ανά κατηγορία 

ακινήτου και καταβάλλονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του από 24,9/20-

10-1958 β.δ (Α΄171). 

Εάν παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του 

ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από το 

χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.» 

 

Εφαρμογή της παρ. 1 του αρ. 3 του ν. 25/1975, όπως τροποποιήθηκε με την 

παρ. 1 του αρ. 222 του ν. 4555/2018 (ΥΠ.ΕΣ. 62859/07.11.2018). 

Για τα ακίνητα που δεν έχουν ποτέ ηλεκτροδοτηθεί ή για αυτά στα οποία 

διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, οφείλονται τέλη από όποιον τα χρησιμοποιεί, 

σύμφωνα με την παρ. 5 του αρ. 21 του β.δ. 24-9/20.10.1958. 

Στην έννοια δε της χρήσης περιλαμβάνεται η με οποιαδήποτε τρόπο 

χρησιμοποίηση του ακινήτου, ακόμα και ως αποθηκευτικός χώρος (ΣτΕ 

3963/2004), δεδομένου ότι η οφειλή γενικά των τελών καθαριότητας και 

φωτισμού δεν προϋποθέτει την πραγματική χρησιμοποίηση της υπηρεσίας (ΣτΕ 

2340/2017, 1104/2017,2411/2014 κ.α.). 

 

Στα πλαίσια των:  

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/237890/
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 Α) Το άρθρο 202 παρ 3 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) όπου «Με απόφαση του δημοτικού 

ή κοινοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού 

των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών μέχρι το πενήντα 

τοις εκατό (50%), ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτομα με 

αναπηρίες και πολύτεκνους, όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την 

κείμενη νομοθεσία.»  

Β) Το Ν. 4558/2018 (ΦΕΚ A 140 - 01.08.2018) Άρθρο 12. Όπου αναφέρει : Το πρώτο 

εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως 

εξής: «3. 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).».  

Γ) Το Ν. 4368/16 Άρθρο 13 σύμφωνα με το οποίο Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 

3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής: «3. 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 άνεργους, όπως η ιδιότητα των 

ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τους 

δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως εκάστοτε αυτοί 

ορίζονται με τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόμου. Με την ίδια 

απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως 

άνω μείωσης ή απαλλαγής. 

 

και της στοχευόμενης κοινωνικής πολιτικής που ασκεί ο Δήμος μας, 

θεσπίζεται:  

 

Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους των 

κατοικιών: 

- των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας μεγαλύτερο από το 80%, με ετήσιο εισόδημα 

έως και 50.000,00€,  

- μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο εισόδημα έως και 25.000,00€,  

- των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 18.000,00€. 

 

Ο μειωμένος κατά 50% συντελεστής του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους για τις 

κατοικίες: 

- των δικαιούχων κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ), 

- των τριτέκνων με ετήσιο εισόδημα έως και 50.000,00€,  

- των ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79%, με ετήσιο εισόδημα έως 

και 50.000,00€,  

- των πολυτέκνων με ετήσιο εισόδημα άνω των 18.000,00 και έως 50.000,00€. 
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Η απαλλαγή ή η μείωση των τελών αφορά: 

 

- Σε δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) του άρθρου 

235 του Ν.4389/2016 (Α΄94) 

 

- μονογονεϊκές οικογένειες εφόσον τα τέκνα τους 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, , με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 

μικρότερο των 25.000,00 € 

 

- τρίτεκνες οικογένειες εφόσον και τα τρία τέκνα 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, με οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα 

μικρότερο των 50.000,00 € και  

 

- πολύτεκνες* οικογένειες εφ΄όρου ζωής, εφόσον αποδεικνύεται η πολυτεκνική 

ιδιότητα και αναλόγως του ετήσιου εισοδήματός τους,  

 

- πολύτεκνοι* επίσης χαρακτηρίζονται: 

 

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. 

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 

 

- οικογένειες που μέλος τους, με συγγένεια Α’ βαθμού το οποίο συνοικεί μαζί 

τους, έχουν πιστοποιημένη αναπηρία (ΑΜΕΑ), δικαιούνται απαλλαγή/μείωση 

Δ.Τ αναλόγως του ποσοστού αναπηρίας του. 

 

Η μείωση ή η απαλλαγή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους θα γίνεται με την 

προσκόμιση στο Τμήμα Προϋπολογισμού Εσόδων & Περιουσίας, των παρακάτω 

δικαιολογητικών: 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
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 Αίτηση/Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι κατοικεί στη διεύθυνση που 

αναφέρεται στον λογαριασμό της ΔΕΗ και επίσης ότι σε περίπτωση 

αλλαγής των προϋποθέσεων οφείλει να ενημερώνει την υπηρεσία για 

διακοπή του ευεργετήματος (ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) 

 Αντίγραφο τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή εναλλακτικού παρόχου 

ρεύματος. 

( ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ), 

 Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου, 

 Τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο κατά περίπτωση, 

 Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής 

δηλώνεται ως πρώτη κατοικία) . 

 τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΛΟΓΩΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ: 

Για άτομα με Αναπηρία: 

 Φωτοαντίγραφο της Απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής ή του Κ.Ε.Π.Α 

 

Για δικαιούχους κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης (ΚΕΑ): 

 Φωτοαντίγραφο της απόφασης ΚΕΑ σε ισχύ, 

 

Για τρίτεκνους και πολύτεκνους: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

  

Για μονογονεϊκές οικογένειες: 

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

 Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του 

μονογονέα. 

 Δικαστική απόφαση με την οποία ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε 

έναν μόνο γονέα. 

 

Τα ακόλουθα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίζονται στο τμήμα Εσόδων 

επικαιροποιημένα έως την 28η Φεβρουαρίου κάθε έτους, χωρίς προηγούμενη 

ειδοποίηση του Δήμου, προκειμένου να γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος της 

τήρησης της ιδιότητας και των προϋποθέσεων, βάσει των οποίων υφίσταται η 

ευνοϊκή ρύθμιση: 

 

 Έντυπο Ε1 τελευταίου οικονομικού έτους (το ακίνητο απαλλαγής 

δηλώνεται ως πρώτη κατοικία)  

 Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση ο δικαιούχος χάνει αυτοδίκαια το πλεονέκτημα της 

μείωσης ή απαλλαγής που του είχε χορηγηθεί. Ο δικαιούχος είναι υποχρεωμένος 

να ενημερώσει άμεσα - χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση - στις εξής περιπτώσεις 

μεταβολών των προσωπικών του στοιχείων :  
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 Αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας (κύριας ή μισθωμένης),  

 Ενηλικίωση τέκνων (αφορά την κατηγορία των τριτέκνων),  

 Μεταβολή περιουσιακής κατάστασης, 

 Λήξη δικαιούχου ΚΕΑ 

 

Αντιθέτως θα τύχει εφαρμογής η ισχύουσα νομοθεσία, με συνέπεια την ανάκληση 

της μείωσης ή απαλλαγής ανά περίπτωση και συνεπακόλουθη αναζήτηση 

αναδρομικών τελών. 

 

Όλες οι μειώσεις, θα πραγματοποιούνται σε εύλογο χρονικό διάστημα από 

την επικαιροποίηση των στοιχείων – δικαιολογητικών χωρίς αναδρομική ισχύ και 

δεν τυγχάνουν εφαρμογή σε καταστήματα ή επαγγελματικές/μικτής χρήσης 

στέγες οποιασδήποτε χρήσης καθώς και σε ακίνητα με αναλογία κοινόχρηστων 

χώρων πέρα του ποσοστού αναλογίας του ακινήτου/παροχής που δικαιούται την 

απαλλαγή ή μείωση. 

 

Β. Η παρούσα υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για την λήψη απόφασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 505/18.11.2022. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΦΩΝ 
…………………………………………………………………………………….. 
 
 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ 
«ΥΠΕΡ» του ανωτέρω θέματος ψήφισαν οι ΔΣ: Ν.Λουπάκος, Σ.Σωτηρόπουλος, 
Ν.Κατσικούλης, Χρ.Σεγδίτσα, Α. Σολτάτος, Α.Ζαχαρόπουλος, Ι.Μανανάς, Χρ.Σεγκούνη, 
Ε.Μαντζώρος, Γ.Τσατσαρώνης, Ανδρ. Παναγιωτόπουλος, Χ.Αγαπητός, Α.Αδαμάκος, 
Ε.Κούσουλας. 
«ΚΑΤΑ» ψήφισαν οι ΔΣ: Π.Μέγκος, Δ.Μπάκας, Γ.Δρακάκης, Πρ. Δεσποτίδης, 
Χ.Παναγιωτόπουλος. 
Επίσης «ΚΑΤΑ» ψήφισαν οι: Ε.Λεοντίου και Δ.Σκαρίμπας με το εξής αιτιολογικό: Πάγια θέση 

μας είναι η συνολική κατάργηση των ανταποδοτικών τελών και του τέλους ταφής. Η πλήρης 
χρηματοδότηση των Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό. H επιστροφή στους Δήμους των 
παρακρατηθέντων πόρων παρελθόντων ετών, η κατάργηση των μνημονιακών νόμων και η 
απόδοση κατ’ έτος του συνόλου των πόρων που έχουν θεσπιστεί για την Τοπική Διοίκηση. Ο 
δημοτικός φωτισμός να μην περιλαμβάνει ΦΠΑ,  να εντάσσεται στο τιμολόγιο μεγάλων 
καταναλωτών και όχι στο οικιακό τιμολόγιο όπως ισχύει σήμερα. Προσλήψεις μόνιμου 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Αυτά 
διεκδικούμε και καλούμε το λαό να τα διεκδικήσει μέσα απ’ τα δημοτικά συμβούλια. Τα 
ανταποδοτικά τέλη που πληρώνουν οι δημότες, τα λαϊκά στρώματα, τα έχουν ήδη 
προπληρώσει πολλαπλάσια μέσω της ληστρικής άμεσης και έμμεσης φορολόγησης απ’ το 
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κράτος. Ανταπόδοση όμως δεν βλέπουν, ούτε σε έργα, ούτε σε αναγκαίες υπηρεσίες κι ας 

καταβάλουν έως και το 95% των κρατικών εσόδων, με τον πακτωλό όμως αυτών των 
χρημάτων να πηγαίνει μέσω “αναπτυξιακών” νόμων, επιχορηγήσεων κ.λπ., έμμεσα ή άμεσα 
στους μεγάλους επιχειρηματίες. Απεναντίας, αυτό που εισπράττουν είναι επιπλέον 
υποβάθμιση κρίσιμων δομών και υπηρεσιών με ταυτόχρονη ανατροπή των εργασιακών 
σχέσεων, εμπορευματοποίηση, ιδιωτικοποίηση δομών και υπηρεσιών σε κρίσιμους τομείς 
ευθύνης των Δήμων, νέα χαράτσια και τέλη. Σταθερά τα τελευταία χρόνια και με ευθύνη 
όλων των κυβερνήσεων, όλο και περισσότερες κρατικές αρμοδιότητες μεταφέρονται στους 
Δήμους, δίχως την αντίστοιχη μεταβίβαση χρημάτων και προσωπικού. Πρόκειται για μια 
συνειδητή πολιτική επιλογή που στοχεύει στην φοροαφαίμαξη και επιβάρυνση του λαϊκού 
εισοδήματος μέσω των Δήμων, προκειμένου να απελευθερωθεί ζεστό χρήμα από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για τους μονοπωλιακούς ομίλους. Σε όλη αυτή τη ζοφερή κατάσταση η 
πλειοψηφία των Δήμων της χώρας βάζει πλάτη, στηρίζει τις αντιλαϊκές πολιτικές με συνεχείς 
αυξήσεις στα δημοτικά τέλη, με εκχώρηση υπηρεσιών σε εργολάβους και μετακύλιση του 
κόστους στους δημότες. Το ίδιο και ο Δήμος Δελφών. Και οι τρεις δημοτικές αρχές που 
πέρασαν, αυτή την πολιτική υπηρέτησαν. Σήμερα που ο πληθωρισμός, η ακρίβεια και η 

οικονομική ύφεση που προβλέπουν τα αστικά επιτελεία, τσακίζουν το λαϊκό εισόδημα. 
Σήμερα που η “βαρυχειμωνιά” των υπέρογκων τιμών στην ενέργεια και στα καύσιμα, στα 
είδη πρώτης ανάγκης, γονατίζει το λαϊκό νοικοκυριό αλλά παράλληλα εκτοξεύει την 
κερδοφορία των μονοπωλίων με την πολιτική της πράσινης μετάβασης, την απελευθέρωση 
της ενέργειας, την απολιγνιτοποίηση και τα χρηματιστήρια ενέργειας. Απάντηση δεν 
αποτελεί να παραμείνουν οι συντελεστές των ανταποδοτικών σταθεροί, αλλά ταυτόχρονα να 
εκτοξευτούν τα έσοδα για το 2023 κατά ένα εκατομμύριο ευρώ (από 2.642 σε 3.635) 
εξαιτίας του τρικ των διορθώσεων στα δηλωθέντα τετραγωνικά. Αύξηση της φοροαφαίμαξης 
είναι αυτό, με τους δημότες να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για το 2023. Απάντηση 
από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων κατά την άποψή μας, είναι η γενναία μείωση του 
οικιακού συντελεστή κάτω από τη μονάδα σε όλες τις κοινότητες. Η μείωση του 
επαγγελματικού συντελεστή με παράλληλη δημιουργία ξεχωριστού αυξημένου 
επαγγελματικού συντελεστή για επιχειρήσεις μεγάλης κερδοφορίας (βιομηχανίες, αλυσίδες 
σουπερμάρκετ, εταιρείες τηλεφωνίας, τράπεζες, πάροχοι ηλεκτρικού ρεύματος,  κ.λπ.). Δεν 

μπορεί ο επιχειρηματικός όμιλος να λογίζεται το ίδιο με τον μικροεπαγγελματία. Και βέβαια 
διεύρυνση των κοινωνικών ομάδων που απαλλάσσονται ή τυγχάνουν 50% μείωση του 
Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους, με μείωση των εισοδηματικών κριτηρίων. Μια τέτοια 
πρόταση θα μπορούσαμε να την στηρίξουμε. Μια πρόταση δηλαδή στην κατεύθυνση της 
πολιτικής που ασκεί η Λαϊκή Συσπείρωση στην Πάτρα από το 2014 που ανέλαβε και 
προχώρησε σε μείωση των ανταποδοτικών τελών σχεδόν κατά 50%, ενώ ταυτόχρονα 
απάλλαξε 100% ή μείωσε κατά 50% τα δημοτικά τέλη σε 12 κατηγορίες. 

«ΠΑΡΟΝ» ψήφισαν οι ΔΣ: Λ.Αναγνωστόπουλος, Α.Τσονάκας,  Κρ.Κώνστα. (άρθρο 74, παρ. 10 
Ν.4555/2018). 
 
 
 
Το Συμβούλιο αφού άκουσε τον κ. Δήμαρχο και έχοντας υπόψη του α)την κείμενη νομοθεσία, 

β)την αριθ.     505/2022 απόφαση της Ο.Ε., μετά από διαλογική συζήτηση, 
  
                                                                 Αποφασίζει  κατά  πλειοψηφία 
 
Καθορίζει  ενιαίο ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2023, όπως εισάγεται από την Οικονομική 

Επιτροπή  με την αριθ. 505/2022  (ΑΔΑ: Ψ4ΒΗΩ9Θ-Ψ6Χ) απόφασή της. 
 
 

…………………………………………………………………………………… 
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται 

Ο  Πρόεδρος                                   Ο Γραμματέας                               Τα    Μέλη 

                                                   Ακριβές απόσπασμα 

                                                         Ο  Πρόεδρος 

ΑΔΑ: 99Θ4Ω9Θ-ΘΨΛ



                                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Κ. ΚΑΤΣΙΚΟΥΛΗΣ 
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