
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΔΑ: ΨΤΡΩΩ1Η-84Κ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:230/2021 

   

                                                                   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό  της 32 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

 

ΘΕΜΑ 8ο «Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του 

«Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το 

οικονομικό έτος 2022». 

 

Στη Σέριφο σήμερα, 01 Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17.00 πμ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την4530 / 27-11-2021 πρόσκληση 

του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 

75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω (6) μέλη: 

 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος  

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος 

1.Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος 

                  

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος 

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος  

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος 

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος 

                    

 

  

  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη.   

Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη των 

μελών για τη συζήτηση ενός (1) έκτακτου θέματος ως κάτωθι: 



1. Λήψη απόφασης για τη χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας για 

την εκτέλεση των εργασιών του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση Αθλητικών 

Εγκαταστάσεων Δήμου Σερίφου». 

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα τη συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.  

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 40 του Ν.4735/20, η Οικονομική Επιτροπή εισηγείται προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και εκείνες που αφορούν την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και 

εισφορών.   

Ως γνωστόν, από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 

24.9/20.10.58 Κωδικοποιητικού Β.Δ (171 Α΄) «Περί των προσόδων των Δήμων & 

Κοινοτήτων», με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις τους με τις σχετικές 

διατάξεις, των Ν.25/1975 (74 Α΄) και Ν.429/1976 (235 Α΄), καθώς και τα άρθρα 4, 

5, 17 και 20 του Ν.1080/1980 (246 Α΄),  του Ν.1828/1989 (άρθρο 25 παρ. 12), του 

Ν.2130/93 (άρθρα 16 παρ. 6 και 27 παρ. 4), του Ν.2307/1995 (άρθρο 7 παρ. 3 και 

4), του Ν.2503/1997 (άρθρο 9 παρ. 14), του Ν.2539/1997 (άρθρο 25 παρ. 3) και 

του Ν.4555/2018 (άρθρο 185), όπου ορίζεται ότι το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της 

διοικητικής περιφέρειας του Δήμου, και προορίζεται αποκλειστικά: 

α) για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των 

υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, 

β) του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των 

κοινοχρήστων χώρων, καθώς και 

γ) κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή 

είναι συναφής με αυτές. 

Η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση ή δέσμευση των πόρων που προέρχονται από την 

είσπραξη του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για την 

κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων δαπανών και υποχρεώσεων, απαγορεύεται. 

Επίσης, όπως ορίζεται και στο άρθρο 17 του Ν.1080/80, τα έσοδα από το τέλος 

καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατίθενται κατ’ αρχήν μόνο για την 



χρηματοδότηση της αντίστοιχης υπηρεσίας και όχι για άλλες δαπάνες του Δήμου, 

ενώ αντίστροφα όλες οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας και φωτισμού 

πρέπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντίστοιχο τέλος. 

Σύμφωνα, επίσης, με το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, το ενιαίο 

ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας 

του εκάστοτε ακινήτου και προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των 

τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων, με απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία 

του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος. 

 Με την παράγραφο 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/97, όπως αυτή αντικαταστάθηκε 

από την παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν.3345/2005 και την τροποποίησή του δια του 

άρθρου 222 του Ν.4555/18 και του άρθρου 103 του Ν.4604/19, απαλλάσσονται 

πλήρως από την καταβολή των τελών καθαριότητας τα μη ηλεκτροδοτούμενα 

ακίνητα, στα οποία διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, 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. 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. 

            Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού για ακίνητο, του οποίου η 

ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, σύμφωνα με βεβαίωση του αρμόδιου διαχειριστή 

δικτύου και το οποίο, σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 

εκπροσώπου αυτού, δεν χρησιμοποιούταν κατά το διάστημα αναφοράς, 

διαγράφονται ή παραλείπεται η βεβαίωσή τους. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30/09/2022. Ποσά που 

έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.  

Οφειλές από τέλη καθαριότητας και φωτισμού, τα οποία έχουν επιβληθεί μέχρι 



την έναρξη ισχύος του παρόντος, επειδή δεν έχει υποβληθεί από τον ιδιοκτήτη του 

ακινήτου δήλωση ότι, δεν γινόταν χρήση αυτού και αφορούν διάστημα κατά το 

οποίο το ακίνητο δεν είχε ποτέ ηλεκτροδοτηθεί, διαγράφονται ή παραλείπεται η 

βεβαίωσή τους, εφόσον δεν στοιχειοθετείται από την αρμόδια υπηρεσία του 

Δήμου η, κατά το ανωτέρω διάστημα, χρησιμοποίησή του. Ποσά που έχουν 

καταβληθεί δεν αναζητούνται. 

 Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 55040/21, τις διατάξεις του άρθρου 

266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», τις διατάξεις του 

άρθρου 77 του Ν.4172/13 (Α΄167), τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.4270/14 

(ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) και της σχετικής υποχρέωσης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, να λάβει τη σχετική απόφαση καθορισμού του ύψους των 

συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού για 

το έτος 2022 λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα στοιχεία της παρούσας εισήγησης, 

παρακαλούμε να προβείτε στη λήψη απόφασης για την εισήγηση προς το Δ.Σ 

σχετικά με τον καθορισμού του συντελεστή αυτού ανά κατηγορία υπόχρεων με 

σκοπό «την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας  και 

φωτισμού των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως 

παρεχόμενες  στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα» 

(παρ.12 άρθ. 25 Ν. 1828/89, Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, την υπ΄ 

αριθ. 23745/ΕΓΚ.22/15-4-2008 ΥΠ.ΕΣ: Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 69/2008), καθώς 

και τον καθορισμό των ειδικών ευπαθών ομάδων που δικαιούνται μείωση ή πλήρη 

απαλλαγή από την καταβολή των δημοτικών τελών. 

            Η σχετική απόφαση που θα ληφθεί, αφορά ανταποδοτικές υπηρεσίες και ο 

καθορισμός των νέων συντελεστών θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με το ύψος των 

εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022 και σε συνάρτηση 

με το κόστος παροχής της υπηρεσίας. Για τον προσδιορισμό του ύψους των 

συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει τα τέλη να: 

1. καλύπτουν το σύνολο των δαπανών της αντίστοιχης υπηρεσίας, ώστε να 

μη δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας 

παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη 

της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, 



2. μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή 

των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά 

παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, 

3. καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας 

και όχι άλλες δαπάνες του Δήμου, πέραν εκείνων που αναλογούν στην 

υπηρεσία. 

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σερίφου: 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ. 

 

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2020. 

1. Για το έτος 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 217.801,55€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 180.144,11€. 

• KAE 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 του 

Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93): 5.219,22€. 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 

2539/97): 12.687,04€ 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 

την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 19.751,18€ 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους 182.795,42€.  

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 150.485,25€. 

• KAE 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 του 

Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93): 2.824,45€. 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του 

Ν.2539/97): 9.734,54€. 

• ΚΑΕ 5113: Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για 



την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών: 19.751,18€. 

•  

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021. 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2021, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους 221.263,73€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 182.902,33€. 

• KAE 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 του 

Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 του Ν.2130/93): 4.713,07€. 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 του 

Ν.2539/97): 4.032,04€. 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 29.616,30€. 

2. Για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021 αναμένεται να εισπραχθεί 

συνολικό ποσό ύψους 4.126,37€. 

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2021 το σύνολο των εσόδων του 

Δήμου για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά 

στο ποσό των 225.390,10€. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΔΩΝ. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του Δήμου, η 

εικόνα των δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως: 

 

1. Απολογιστικά στοιχεία δαπανών Οικονομικού Έτους 2020. 

1. Για το έτος 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 

υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ανήλθαν σε συνολικό ποσό 

ύψους 254.859,86€. 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2020, οι δαπάνες που 



αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο 

ανήλθαν σε συνολικό ποσό ύψους 219.991,76€. 

 

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 

2021. 

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτώβριου 2021, οι δαπάνες που 

αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο 

ανήλθαν σε συνολικό ποσό ύψους 238.609,55€. 

2.  Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 

2021 αναμένεται να ανέλθουν σε συνολικό ποσό ύψους 8.544,95€. 

3.  Κατά συνέπεια, για το οικονομικό έτος 2021 το σύνολο των 

δαπανών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 

247.154,50€. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σερίφου, για το 

οικονομικό έτος 2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 225.390,10€ δεν 

ισοσκελίζουν με το σύνολο των δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο 

ύψος των 247.154,50€. 

Η ανωτέρω αρνητική απόκλιση ύψους 21.764,44 €, είναι επιτρεπτή βάσει του 

υπ’ αριθμόν 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, το οποίο υπογραμμίζει 

τη δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον 

προϋπολογισμό των ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022. 

 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 

2022. 

 

 Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ειδικότερα από τις διατάξεις της 



παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την 

παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση της παραγράφου 1 διακρίνονται σε 

γενικούς και ειδικούς συντελεστές. 

           Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ 

ελάχιστον και διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: α) 

ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία, β) ακίνητα που 

χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς 

σκοπούς, γ) ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας. 

           Πέραν των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το Δημοτικό Συμβούλιο 

δύναται να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών 

συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι 

αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της 

γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών 

χαρακτηριστικών τους. 

           Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών 

συντελεστών λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδόν, 

στεγασμένο ή μη, χρόνος χρήσης, ο βαθμός κατά τον οποίο τα ακίνητα 

επιβαρύνουν τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, 

καθώς και η ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή 

ειδικός συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλάσιου του γενικού 

συντελεστή της κατοικίας. 

           Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμόν 143/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας 

και φωτισμού για το έτος 2021, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Κατηγορ ίες  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 0,99€/τ.μ. 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 0,99€/τ.μ. 



Επαγγελματική χρήση 2,56€/τ.μ. 

          Με βάση τους ανωτέρω αναφερόμενους συντελεστές και τα στοιχεία των 

τ.μ. χρέωσης από το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, το σύνολο των εσόδων της 

υπηρεσίας για το 2022, αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής: 

Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

Τ.Μ. 

Προβλεπόμενα 

Έσοδα 

Οικιακή χρήση 158.768,00 0,99 € 157.180,32€ 

Άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας 
43.273,00 2,56 € 110778,88€ 

Σύνολο 267.959,20 € 

            

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την 

υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των 

εσόδων για το έτος 2022, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 277.959,20€. 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 223.299,33€. 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη φορά: 44.659,87€. 

• KAE 0451: Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, 

άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93):  5.000,00€. 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 

2539/97): 5.000,00€. 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 

2022. 

 

           Οι αρμόδιες υπηρεσίες λαμβάνοντας υπ’ όψιν 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: 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 
103.000,00 

20.6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 

εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα). 
17.000,00 

20.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου 

Δικαίου. 
21.000,00 

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού. 3409,45 

20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και 

φόρων. 
6000,00 

20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας. 
25.000,00 

20.6142.001 Λειτουργία ΧΥΤΑ (ΣΥΝ/ΝΟ).  37.200,00 

20.6262.002 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

ηλεκτροφωτισμού.  
18.000,00 

20.6262.004 Προμήθεια ελαστικών.   3.765,52 

20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 18000,00 

20.6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών 

μέσων (ΣΥΝ/ΝΟ). 
20.584,23 

20.6692 Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπών ειδών.  5000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 277.959,20 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2022, αναμένεται να ανέλθουν 

συνολικά στο ύψος των 277.959,20€. 

 

Συμπέρασμα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σερίφου, για το οικονομικό 

έτος 2022, με βάση τους νέους καθοριζόμενους συντελεστές, αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 

των 277.959,20€, ισοσκελίζοντας με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 277.959,20€. 



 Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως 

τροποποιήθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 185 του Ν.4555/18, δίνεται η 

δυνατότητα κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων, είτε στο στάδιο σύνταξης της 

εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο, είτε στη 

συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τη συζήτηση και ψήφιση των 

συντελεστών του τέλους. 

 Οι ενδεχόμενες εναλλακτικές προτάσεις συζητούνται διακριτά, ανά γενικό ή ειδικό 

συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους και τίθενται σε ψηφοφορία κατ’ 

αντιπαράθεση. Κάθε εναλλακτική πρόταση λαμβάνει υποχρεωτικά υπ’ όψιν το σύνολο των 

κωδικών αριθμών εσόδων ή/και δαπανών που αφορούν στις υπηρεσίες, για τις οποίες 

επιβάλλεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος και οι οποίοι θα πρέπει να τροποποιούνται 

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

έσοδα. 

Η οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον Πρόεδρο και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτους 

2022, σύμφωνα με την υπ’ αριθ.4528/26/11/2021 εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, ως εξής: 

Κατηγορ ίες  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 0,99 € / τμ 

Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική & φιλανθρωπική χρήση 0,99 € / τμ 

Επαγγελματική χρήση 2,56 € / τμ 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 230/2021 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 


