
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                               

  

      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθμόν 16-06/12/2022 συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου Σερίφου. 

 

 Σήμερα, (06) έξι του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 

Τρίτη και ώρα 18:30 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Σερίφου συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα Σερίφου, ύστερα από την υπ’ 

αριθμόν 3728-02/12/2022 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, κ. Μαγουλά Δημητρίου 

που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Σερίφου και επιδόθηκε 

σε κάθε σύμβουλο αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Δημοτικού και Κοινοτικού 

Κώδικα (Ν.3852/2010) για τη λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας 

διάταξης: 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου 

Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό 

έτος 2023. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαγουλάς Δημήτριος, Πρόεδρος Δ.Σ.           1.Κόντες Ιωάννης, Δ.Σ.                                

2. Λιβάνιος  Σ. Αντιδήμαρχος.                           2. Χρυσολωράς Θ., Δ.Σ. 

3. Ρεβίνθης Ευαγ., Αντιδήμαρχος.             3. Ράμπιας Σ., Αντιδήμαρχος. 

4. Χρυσολωράς Μιχ., Δ.Σ.                                 4. Βαραγιάννης Β., Δ.Σ. 

5. Σγουρδαίου Αικ., Δ.Σ.                    . 

6.  Μποφίλιος Π., Δ.Σ. 

7. Λιβάνιος Γεώργιος Δ.Σ. 

8. Λυμβαίος Ιωάννης Δ.Σ. 

9. Πελοποννήσιος Μ., Δ.Σ. 

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

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Δήμαρχος, κ. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος. 

Θέμα 3ο : Λήψη απόφασης για την επιβολή και τον καθορισμό του ύψους του «Ενιαίου 

Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού» για το οικονομικό 

έτος 2023. 

Αριθμός Απόφασης: 127/2022. 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ, Μαγουλάς Δημήτριος, έθεσε υπ’ όψιν των μελών του Δ.Σ. τα 

κάτωθι: 

                                                         

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/19: " Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 

του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται 

σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές 

προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. 

Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι 

αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη 

θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 

του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται 

μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση 

που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων."  

Η δημοσίευση των κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων επί θεμάτων επιβολής (ή αναπροσαρμογής συντελεστών) φόρων, τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του άρθρου 66 του 

Β.Δ. της 24.9/20-10-1958, όπως ισχύει, οι οποίες ως ειδικότερες κατισχύουν αυτών της 

παρ. 4 του άρθρου 79 ΚΔΚ (με τις οποίες ρυθμίζονται αποκλειστικά τα της 

δημοσίευσης των τοπικών κανονιστικών αποφάσεων των δημοτικών και κοινοτικών 

συμβουλίων). Η ανωτέρω δηλ. διάταξη του ΚΔΚ ισχύει μόνο για τις τοπικές 

κανονιστικές αποφάσεις, όπως προσδιορίστηκαν ανωτέρω. (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος αριθ. 

49/62650/23-11-2006) (ΥΠΕΣ Εγκύκλιος 41/2007). 

 

Κατόπιν έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Λιβάνιο Στυλιανό, ο οποίος 

εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα είπε μεταξύ άλλων τα εξής: 

ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ: 

Σας παραθέτω την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας που αφορά τα τέλη 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, βάσει της οποίας πάρθηκε η 223/2022 απόφαση 

της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερίφου. 

ΑΔΑ: ΡΠ22Ω1Η-97Θ



Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι,  

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 οποιονδήποτε 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 
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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 

τροποποίηση 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 30.09.2020. Ποσά που έχουν 

καταβληθεί δεν αναζητούνται.  

            Επίσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 

3976/Β/26-07-2022), 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 2023 λαμβάνοντας υπόψη 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 
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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 2023 και σε συνάρτηση 

με το κόστος παροχής της υπηρεσίας.  

Αναλυτικά τα στοιχεία του Δήμου Σερίφου : 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2021 

1. Για το έτος 2021, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 237.050,40€ . 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 186.458,70€ 

• ΚΑΕ 2111: : Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 29.616.30€  

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

άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93): 8.641,62€ 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 

2539/97): 7.254,04€ 

• KAE 3218: Tακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών: 5.079,74 € 

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους  198.036,49€.  

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού:  158.930,03€ 

• ΚΑΕ 2111: : Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
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ηλεκτροφωτισμού: 29.616.30€  

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

άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93): 3.323,89€ 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 

2539/97) : 1.779.14€ 

• KAE 3218: Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών: 4.387,13 € 

• Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2022 

1. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022, εισπράχθηκε ποσό 

συνολικού ύψους 274.713,04€   

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 266.625,21 € 

• KAE 0313: Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού: 555,54 

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

άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93): 1.527,12 € 

• ΚΑΕ 0452: Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 

διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20 Ν 

2539/97): 3.693,12 € 

• ΚΑΕ 3218: Tακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών: 2.312,05 

2. Για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 αναμένεται να εισπραχθεί 

ποσό συνολικού ύψους 1.740,08€ 

3. Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των εσόδων του 

Δήμου για την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά 

στο ποσό των 276.453,12€ 

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 2021 
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1. Για το έτος 2021, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών 

καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους   297.837,12 €  

2. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2021, οι δαπάνες που 

αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν 

ποσό συνολικού ύψους   207.941,70€.  

2. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2022 

1.  Για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτώβριου 2022, οι δαπάνες που 

αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν 

ποσό συνολικού ύψους  167.457,90€. 

2.  Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο  Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 

αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 108.995,21€  

3.  Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2022 το σύνολο των δαπανών 

του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των  

276.453,11€. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σερίφου, για το 

οικονομικό έτος 2022, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος  276.453,12 €, 

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

ύψος των  276.453,11 €.  

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΕΤΟΥΣ 2023 

 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 

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

παραγράφου 4 του άρθρου 1 του νόμου 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’ 
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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. 

           Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το δημοτικό συμβούλιο δύναται 

να ορίσει ειδικούς συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για 

συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται 

ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία 

βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους. 

           Σε κάθε περίπτωση, κατά τον καθορισμό των γενικών και ειδικών 

συντελεστών λαμβάνονται υπόψη οι ιδιότητες των ακινήτων, όπως εμβαδό, 

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

τις παρεχόμενες από τον οικείο δήμο ανταποδοτικές υπηρεσίες, καθώς και την 

ευρύτερη λειτουργία αυτού. Ο εκάστοτε ανώτατος σε ύψος γενικός ή ειδικός 

συντελεστής δεν μπορεί να οριστεί πέραν του δεκαπλασίου του γενικού συντελεστή 

της κατοικίας. 

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

112/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα τέλη καθαριότητας και 

φωτισμού για το έτος 2022, είχαν διαμορφωθεί ως ακολούθως: 

 

Κατηγορ ίες  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 0,99 € /τμ 

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

Επαγγελματική χρήση 2,56 €/τμ 

 

          Με βάση τους ανωτέρω αναφερόμενους συντελεστές και τα στοιχεία των τμ 

χρέωσης από το πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας 

για το 2023, αναμένεται να διαμορφωθεί ως εξής:  
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Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. 
ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

Τ.Μ. 

Προβλεπόμενα 

Έσοδα 

Οικιακή χρήση 
160.617,0

0 
0,99 € 159.010,83€ 

Άσκηση οικονομικής 

δραστηριότητας 
43.465,00 2,56 € 111.270,40€ 

Σύνολο 270.281,23 € 

           Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την 

υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των 

εσόδων για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των  285.360,97€ 

• ΚΑΕ 0311: Τέλη Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 225.234,36 € 

• ΚΑΕ 2111: Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού από παρελθόντα έτη που βεβαιώνονται για πρώτη 

φορά: 45.046,87€ 

• 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 € 

• ΚΑΕ 3218: Tακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών: 5.079,74 € 

2. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2023 

           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: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6011 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά τακτικά 

 επιδόματα) 99.000,00 € 

ΑΔΑ: ΡΠ22Ω1Η-97Θ



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 7.100,00 € 

20.6142.001 Λειτουργία ΧΥΤΑ  31.760,97 € 

20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη τελών και φόρων 2.000,00 € 

20.6211 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών και 

κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

 διαδικασίας 40.000,00 € 

20.6262.002 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων  

Ηλεκτροφωτισμού 18.000,00 € 

20.6262.004 Προμήθεια ελαστικών   4.000,00 € 

20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15.000,00 € 

20.6641 

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων - 

συν/νο 21.500,00 € 

20.6692 Προμήθεια  λαμπτήρων (ΣΥΝ/ΝΟ) 1.000,00 € 

20.7135.002 Προμήθεια Πρέσσας  17.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 294.360,97 € 

Οι δαπάνες που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών της υπηρεσίας 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2023, αναμένεται να ανέλθουν 

συνολικά στο ύψος των 294.360,97€. 

Συμπέρασμα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Σερίφου, για 

το οικονομικό έτος 2023, με βάση τους καθοριζόμενους συντελεστές, αναμένεται 

να ανέλθουν στο ύψος των 285.360,97 €, δεν ισοσκελίζουν με το σύνολο των 

προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος των 

294.360,97 €, δημιουργώντας αρνητική απόκλιση ύψους 9.000,00€.  

Η ανωτέρω απόκλιση, θα καλυφθεί από ανειδίκευτα έσοδα και 

συγκεκριμένα από τον ΚΑΕ 5129, βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 

του Ν.4915/22, το οποίο προέβλεπε ότι «Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης 

λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα, 

κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2023, η 
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οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του 

προϋπολογισμού, ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης 

φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, 

ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση 

της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού προγράμματος, όπου 

απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό 

Συμβούλιο.» Με το άρθρο 165 ν. 4964/22, ΦΕΚ-150 Α/30-7-22, ορίζεται ότι : “Οι 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α' 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 

4917/2022 (Α' 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την 

κατάρτιση και τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού 

έτους 2023. 

Οπότε προτείνουμε τη διατήρηση των συντελεστών ως εξής: 

Κα τηγ ο ρί ε ς  Σ υν τελ εστή ς  

Οικιακή χρήση 0,99€/τμ 

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

Επαγγελματική χρήση 2,56€/τμ 

 

Επίσης, προτείνεται η επιβολή των κάτωθι τελών και προστίμων: 

• Τέλος αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων: 50€ 

• Πρόστιμο παράνομης μετακίνησης κάδου από ιδιώτη: 100€ 

• Πρόστιμο παράνομης απόθεσης σάκου απορριμμάτων έξω από κάδο: 25€ 

• Πρόστιμο μη ελαχιστοποίησης όγκου απορριμμάτων (Super Market, 

Μανάβικων κτλ.): 100€ 

• Πρόστιμο υποτροπής μη ελαχιστοποίησης όγκου απορριμμάτων (Super 

Market, Μανάβικων κτλ.): 200€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χύμα φύλλων, κλαδιών κτλ. εκτός κάδων: 100€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χώματος, κοπροχώματος κτλ. εκτός κάδων: 100€ 

• Πρόστιμο απόθεσης ειδικών απορριμμάτων εκτός κάδων: 300€ 
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• Πρόστιμο παράνομης απόθεσης μπαζών-οικοδομικών υλικών: 400€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χύμα φύλλων, κλαδιών, ογκωδών αντικειμένων κτλ. 

εντός κάδων: 300€ 

• Πρόστιμο σε διερχόμενους πεζούς ή οδηγούς για ρίψη απορριμμάτων εκτός 

κάδων: 25€ 

• Πρόστιμο για καταστροφή αστικού εξοπλισμού: 500€ 

• Πρόστιμο για πλύσιμο αυτοκινήτων σε οδό ή πλατεία και απόρριψη 

ακαθάρτων υδάτων από ιδιωτικούς χώρους: 50€ 

• Πρόστιμο για ρύπανση από λάδια αυτοκινήτου: 200€ 

• Πρόστιμο για μη περισυλλογή περιττωμάτων από κατοικίδια: 50€ 

• Πρόστιμο για μη καθαρισμό κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 1η φορά: 150€, 2η φορά 

300€/3η φορά: ανάκληση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου 

• Πρόστιμο πλημμελούς αποθήκευσης/στοίβαξης οικοδομικών υλικών με 

άδεια: 100€ 

• Πρόστιμο για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής αφίσας, ταμπέλας κτλ.: 

100€ 

• Πρόστιμο για παράνομη επιγραφή με σπρέι κτλ.: 100€ 

• Πρόστιμο για παράνομη στάθμευση μπροστά από κάδο απορριμμάτων: 

150€ 

• Πρόστιμο για πλημμελή καθαριότητα ιδιωτικού ειδικού χώρου: 100€ 

• Πρόστιμο για ρύπανση κοινοχρήστου ειδικού χώρου (μνημείου κτλ.): 200€ 

• Πρόστιμο για καταστροφή κοινοχρήστων χώρων: 1.000€ 

• Πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο: 150€ 

• Πρόστιμο για απορρίμματα από μεταφορά ξηρού φορτίου: 150€ 

• Πρόστιμο για εγκατάλειψη οχήματος: 150€ 

• Πρόστιμο για παρκαρισμένο όχημα σε οδό προς καθαρισμό: 100€ 

• Πρόστιμο για πλημμελή καθαριότητα εργοταξίου, οικοδομής κτλ.: 100€ 
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• Πρόστιμο για μη έγκαιρη αποκομιδή κάδων αδρανών υλικών: 100€ 

           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 υπόψη 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. 

           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 υπόψη 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. 

     Στηριζόμενοι, στην παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 όπου ορίζει ότι «Η 

συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της 

οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που 

τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης 
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πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ 

εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές 

ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.» . 

     Με την παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13 γίνεται σαφές ότι όταν υπάρχουν 

εναλλακτικές προτάσεις (συμπεριλαμβανομένου και της πρότασης της Ο.Ε) τίθενται 

σε ψηφοφορία και η πρόταση που θα λάβει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

μελών  θεωρείται η εγκεκριμένη πρόταση. Στην αντίθετη περίπτωση επαναλαμβάνεται 

η ψηφοφορία μεταξύ των δυο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση με τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. Οι λευκές 

καθώς και οι αρνητικές ψήφοι δεν συνυπολογίζονται στην ψηφοφορία διότι 

θεωρούνται μη έγκυρες. 

    Στηριζόμενοι στην αιτιολογική έκθεση του Ν.4623/19 σε συνδυασμό με την παρ. 8 

του άρθρου 77 του Ν.4172/13 & την εγκύκλιο 108/2019 προκύπτει ότι η απόφαση της 

Ο.Ε τίθεται κανονικά σε ψηφοφορία και θεωρείται ως εγκεκριμένη άσχετα από το 

πλήθος των έγκυρων ψήφων που θα λάβει και άσχετα αν πληρείται η προϋπόθεση 

της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων μελών ( θυμίζουμε ότι έγκυρες 

θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από 

την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων). Οι λευκές καθώς και οι 

αρνητικές ψήφοι δεν λαμβάνονται καθόλου υπόψη στην ψηφοφορία διότι θεωρούνται 

μη έγκυρες. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’ όψιν του 

την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, τις ισχύουσες διατάξεις 

νόμου, την υπ’ αριθμόν 223/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου, το γεγονός ότι δεν κατατέθηκε εναλλακτική πρόταση από τους επικεφαλής 

των παρατάξεων και δεν υπήρξαν διαφωνίες. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Τον καθορισμό των τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού οικονομικού έτος 

2023, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 3734/02-12-2022 εισήγηση της οικονομικής 

υπηρεσίας του Δήμου Σερίφου, όπως καθορίστηκαν με την 223/2022 απόφαση της 

Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Σερίφου ως κάτωθι: 

 

Κατηγορ ίες  Συντελεστής  

Οικιακή χρήση 0,99 € / τμ 

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

Επαγγελματική χρήση 2,56 € / τμ 
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Β)Την επιβολή των κάτωθι τελών και προστίμων: 

• Τέλος αποκομιδής ογκωδών αντικειμένων: 50€ 

• Πρόστιμο παράνομης μετακίνησης κάδου από ιδιώτη: 100€ 

• Πρόστιμο παράνομης απόθεσης σάκου απορριμμάτων έξω από κάδο: 25€ 

• Πρόστιμο μη ελαχιστοποίησης όγκου απορριμμάτων (Super Market, 

Μανάβικων κτλ.): 100€ 

• Πρόστιμο υποτροπής μη ελαχιστοποίησης όγκου απορριμμάτων (Super 

Market, Μανάβικων κτλ.): 200€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χύμα φύλλων, κλαδιών κτλ. εκτός κάδων: 100€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χώματος, κοπροχώματος κτλ. εκτός κάδων: 100€ 

• Πρόστιμο απόθεσης ειδικών απορριμμάτων εκτός κάδων: 300€ 

• Πρόστιμο παράνομης απόθεσης μπαζών-οικοδομικών υλικών: 400€ 

• Πρόστιμο απόθεσης χύμα φύλλων, κλαδιών, ογκωδών αντικειμένων κτλ. 

εντός κάδων: 300€ 

• Πρόστιμο σε διερχόμενους πεζούς ή οδηγούς για ρίψη απορριμμάτων εκτός 

κάδων: 25€ 

• Πρόστιμο για καταστροφή αστικού εξοπλισμού: 500€ 

• Πρόστιμο για πλύσιμο αυτοκινήτων σε οδό ή πλατεία και απόρριψη 

ακαθάρτων υδάτων από ιδιωτικούς χώρους: 50€ 

• Πρόστιμο για ρύπανση από λάδια αυτοκινήτου: 200€ 

• Πρόστιμο για μη περισυλλογή περιττωμάτων από κατοικίδια: 50€ 

• Πρόστιμο για μη καθαρισμό κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν 

καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος: 1η φορά: 150€, 2η φορά 

300€/3η φορά: ανάκληση αδείας χρήσης κοινοχρήστου χώρου 

• Πρόστιμο πλημμελούς αποθήκευσης/στοίβαξης οικοδομικών υλικών με 

άδεια: 100€ 

• Πρόστιμο για παράνομη τοποθέτηση διαφημιστικής αφίσας, ταμπέλας κτλ.: 

100€ 

• Πρόστιμο για παράνομη επιγραφή με σπρέι κτλ.: 100€ 
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• Πρόστιμο για παράνομη στάθμευση μπροστά από κάδο απορριμμάτων: 

150€ 

• Πρόστιμο για πλημμελή καθαριότητα ιδιωτικού ειδικού χώρου: 100€ 

• Πρόστιμο για ρύπανση κοινοχρήστου ειδικού χώρου (μνημείου κτλ.): 200€ 

• Πρόστιμο για καταστροφή κοινοχρήστων χώρων: 1.000€ 

• Πρόστιμο για ακαθάριστο οικόπεδο: 150€ 

• Πρόστιμο για απορρίμματα από μεταφορά ξηρού φορτίου: 150€ 

• Πρόστιμο για εγκατάλειψη οχήματος: 150€ 

• Πρόστιμο για παρκαρισμένο όχημα σε οδό προς καθαρισμό: 100€ 

• Πρόστιμο για πλημμελή καθαριότητα εργοταξίου, οικοδομής κτλ.: 100€ 

• Πρόστιμο για μη έγκαιρη αποκομιδή κάδων αδρανών υλικών: 100€ 

Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το παρόν υπογράφεται από τους παρόντες  

 

        Υπογραφή       Υπογραφές  

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                     Τα μέλη 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
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