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Απόσπασμα από το πρακτικό 32/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

    Σήμερα, την 4η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και 
ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ 
Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις 
στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το 
με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 12843/30-11-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Κ. Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο : Εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας σχετικά με την επιβολή 
και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους 
Καθαριότητας και Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

2. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος :  

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν.4735/20 και τις διατάξεις του άρθρου 11 του 
Ν.4623/19, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, μεταξύ των οποίων και οι σχετικές με την 
επιβολή τελών φόρων και δικαιωμάτων.  

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 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. 
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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 νομίμου 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.  

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 46735/2020  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 2021 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 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 2021 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 μην 
δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα 
τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω στοιχεία, 
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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 Δωρίδος: 

I. Απολογιστικά Στοιχεία Εσόδων  
1. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2019. 

 Για το έτος 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 1.028.877,78 €. 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
534.402,39 €. 

2. Απολογιστικά στοιχεία εσόδων Οικονομικού Έτους 2020 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, εισπράχθηκε ποσό συνολικού ύψους 
496.230,72 € 

 Για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 
συνολικού ύψους539.607,27 € 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των εσόδων του Δήμου για 
την υπηρεσία καθαριότητας, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.035.837,99 €. 
  

II. Απολογιστικά Στοιχεία Δαπανών 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν από τα επίσημα βιβλία του δήμου, η εικόνα των 
δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα έχει ως ακολούθως : 

 Για το έτος 2019 οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 
για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 1.044.236,16 €. 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2019, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο  ήταν ποσό συνολικού ύψους 448.397,13 €. 

1. Απολογιστικά στοιχεία και προβλέψεις δαπανών Οικονομικού Έτους 2020 

 Για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020, οι δαπάνες που αφορούσαν την παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας για το Δήμο ήταν ποσό συνολικού ύψους 530.485,07 €. 

 Οι αντίστοιχες ανάγκες για την περίοδο Αυγούστου – Δεκεμβρίου 2020 αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των505.352,92 €. 
 

 Κατά συνέπεια για το οικονομικό έτος 2020 το σύνολο των πραγματοποιηθέντων 
αναγκών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
αναμένεται να ανέλθει συνολικά στο ποσό των 1.035.837,99 €. 

 

Στο σύνολο των δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για την ισοσκέλιση της 
υπηρεσίας καθαριότητας, δεν λαμβάνονται υπόψη οι επενδυτικές δαπάνες και το 
ποσό των 998.738,08 € που θα πληρωθεί στον ΚΑΔ 20-6691.001. 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι συνολικές εισπράξεις του Δήμου Δωρίδος, για το 
οικονομικό έτος 2020, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.035.837,99€, 

ισοσκελίζουν με το σύνολο των δαπανών οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο 
ύψος των 1.035.837,99 €.  

III. Στοιχεία για την κατάρτιση του Προϋπολογισμού έτους 2021 

1. Προβλέψεις εσόδων ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 
2021 

 

Η πρόβλεψη των εσόδων για το 2020 έχει ως ακολούθως : 
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Κατηγορία χρήσης Τ.Μ. 
ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 
Τ.Μ. 

Προβλεπόμε
να Έσοδα 

Οικιακή χρήση 
995.810,0

0 

1,00 

€ 
995.810,00 € 

Άσκηση οικονομικής δραστηριότητας 
195.850,0

0 

1,40 

€ 
274.190,00 € 

Σύνολο 
1.270.000,00 

€ 

 

Ωστόσο συνυπολογίζοντας και άλλους κωδικούς εσόδων που αφορούν την υπηρεσία 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού, το προβλεπόμενο ύψος των εσόδων για το έτος 2021, 
αναμένεται να ανέλθει στο ύψος των 1.287.836,45 € 

 

1. Προβλέψεις δαπανών ανταποδοτικού χαρακτήρα οικονομικού έτους 2021: 

1.287.836,45 € 

 

Συμπεράσματα: 

Συνεπώς, οι προβλεπόμενες συνολικές εισπράξεις του Δήμου Δωρίδος, για το 
οικονομικό έτος 2021, οι οποίες αναμένεται να ανέλθουν στο ύψος 1.287.836,45 €,  

ισοσκελίζουν με το σύνολο των προβλεπόμενων δαπανών, οι οποίες αναμένεται να 
ανέλθουν στο ύψος των 1.287.836,45 €. 

 

Συνεπώς, δεν απαιτείται αναπροσαρμογή των συντελεστών χρέωσης για το 
οικονομικό έτος 2021, προκειμένου να ισοσκελιστούν τα προβλεπόμενα έσοδα της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας με τις προβλεπόμενες δαπάνες και το ύψος των 
συντελεστών των τελών καθαριότητας, παραμένουν όπως είχαν καθοριστεί με τις 
ανωτέρω αναφερόμενες αποφάσεις, πέραν των νέων κατηγοριών των ειδικών 
συντελεστών που καθορίζονται ως κατωτέρω και θα ισχύουν από 01/01/2021 ως εξής: 

Κατηγορίες Συντελεστής 

Οικιακή χρήση 1,00 €/ τ.μ. 
Κοινωφελής, μη κερδοσκοπική και φιλανθρωπική χρήση 1,00 € / τ.μ. 
Επαγγελματική χρήση 1,40 € τ.μ. 
Ειδικές κατηγορίες Συντελεστής 

Στεγασμένοι χώροι επαγγελματικής χρήσης από 1000 τ.μ. έως 
6.000 τμ 

0,80 € / τ.μ. 

Μη στεγασμένοι χώροι επαγγελματικής χρήσης έως 6.000 τμ 0,50 €/ τ.μ. 
Μη στεγασμένοι χώροι οικιών 0,50 € / τ.μ. 

 

Οι ανωτέρω ειδικοί συντελεστές προτείνεται να διαμορφωθούν στο ύψος αυτό, καθώς 
ανάλογα με την επιφάνεια των ακινήτων διαφοροποιείται και η επιβάρυνση της 
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ανταποδοτικής υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για κάθε κατηγορία ειδικού 
συντελεστή. 

Για τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, στεγασμένα ή μη, υπολογίζεται η συνολικά 
χρησιμοποιούμενη ή δυνάμει να χρησιμοποιηθεί επιφάνεια. 

Όπως προκύπτει από την παρ. 5 του άρθρου 1 του Ν.25/75, όπως ισχύει, «Δι' 
εστεγασμένους χώρους άλλης χρήσεως το εμβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών 
μέτρων και μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων δύναται να 
ορισθήμειωμένον υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, λαμβανομένων υπόψη των 
παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγματι εξυπηρετούμενου υπό της 
υπηρεσίας καθαριότητος χώρου. 

Δια το πέραν των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών μέτρων εμβαδόν, ο συντελεστής του 
τέλους δεν δύναται να ορισθή μεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις εκατόν (60%) του 
ορισθέντος δι' εστεγασμένους χώρους μέχρι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων. Αι 
διατάξεις της παρούσης παραγράφου δύναται να εφαρμόζονται και επί μη εστεγασμένων 
χώρων, περί ων η παρ. 2 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου μέχρις εμβαδού εξ χιλιάδων 
(6.000) τετραγωνικών μέτρων. Δι' εμβαδόν πέρα των εξ χιλιάδων (6.000) τετραγωνικών 
μέτρων δε δύναται να ορισθή συντελεστής μεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) 

του ορισθέντος δια τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά μέτρα μη στεγασμένου χώρου». 

Με βάση τα ανωτέρω αναφερόμενα της παρ. 5, προτείνουμε: 

1.- Για χώρους όπου ασκείται δραστηριότητα οικονομικής φύσεως: 

 Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού  από  1001 τ.μ. έως 
6000 τ.μ. ο συντελεστής να οριστεί σε 0,80 € ανά τ.μ. 

 Για στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6000 τ.μ., ο συντελεστής να οριστεί 
σε 0,45 € ανά τ.μ. (μικρότερο από το 60% του συντελεστή που ισχύει για τους 
στεγασμένους χώρους μέχρι 6.000 τ.μ.) 
 

 Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εώς 6000 τ.μ. ο 
συντελεστής να οριστεί σε  0,50 € ανά τ.μ. 

 Για μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6000 τ.μ., ο συντελεστής να 
οριστεί σε 0,15 € ανά τ.μ. (στο 30% του συντελεστή που ισχύει για τους μη 
στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 

 

2.- Για τις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις (ποιμνιοστάσια κλπ): 

 Για στεγασμένους χώρους ανεξαρτήτου εμβαδού ο συντελεστής να οριστεί σε 
0,25 € ανά τ.μ. 

 Για μη στεγασμένους χώρους (ανεξαρτήτου εμβαδού επίσης), ο συντελεστής να 
οριστεί σε  0,15 € ανά τ.μ. 

 

3.- Να τροποποιηθεί ανάλογα η αριθμ.142/2019 απόφαση του Δ.Σ. 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

ΑΔΑ: ΡΑΩ9Ω9Ζ-3ΣΙ



1. Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 
 

2. Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Δήμου Δωρίδος 

 

                         

                                   Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Εισηγείται προς το Δ.Σ.:  

1.- Ο συντελεστής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και 
Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021,  να οριστεί: 

 Για χώρους όπου ασκείται δραστηριότητα οικονομικής φύσεως: 

 Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού  από  1001 
τ.μ. έως 6000 τ.μ. ο συντελεστής να οριστεί σε 0,80 € ανά τ.μ. 
 

 Για στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6000 τ.μ., ο συντελεστής 
να οριστεί σε 0,45 € ανά τ.μ. (μικρότερο από το 60% του συντελεστή 
που ισχύει για τους στεγασμένους χώρους μέχρι 6.000 τ.μ.) 
 

 Για μη στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εώς 6000 τ.μ. ο 
συντελεστής να οριστεί σε  0,50 € ανά τ.μ. 
 

 

 Για μη στεγασμένους χώρους εμβαδού άνω των 6000 τ.μ., ο 
συντελεστής να οριστεί σε 0,15 € ανά τ.μ. (στο 30% του συντελεστή που 
ισχύει για τους μη στεγασμένους χώρους μέχρι 1.000 τ.μ.) 

 

2.- Ο συντελεστής Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και 
Φωτισμού για το οικονομικό έτος 2021,  να οριστεί: 

Για τις γεωργοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις (ποιμνιοστάσια κλπ): 

 Για στεγασμένους χώρους ανεξαρτήτου εμβαδού ο συντελεστής να 
οριστεί σε 0,25 € ανά τ.μ. 

  

 Για μη στεγασμένους χώρους (ανεξαρτήτου εμβαδού επίσης), ο 
συντελεστής να οριστεί σε  0,15 € ανά τ.μ. 

 

3.- Να τροποποιηθεί ανάλογα η αριθμ.142/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δωρίδος. 

 

    
 

ΑΔΑ: ΡΑΩ9Ω9Ζ-3ΣΙ



Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  225/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 

 

ΑΔΑ: ΡΑΩ9Ω9Ζ-3ΣΙ


