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ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

∆ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ                                                                                

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Απόσπασµα της  

Αριθµ. Συνεδρίασης:   23 / 29-10-2014 

 

Αριθµ. Απόφασης:        736 / 2014 

  
ΘΕΜΑ: Αναπροσαρµογή των τελών στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Φωτισµού.  

 

  Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 29
η
 του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 

έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 23/22-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του 

Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-

6-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών 

Συµβούλων, παρόντες ήταν 40, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.) Καλώτα Παναγιώτα 

Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.) Καρύδας Νικόλαος 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος 

Αναστασιάδης Αντώνιος Μερετούδης ∆ηµήτριος 

Αναστασιάδης Ηλίας Μηλίδης Θεόδωρος 

Αραµπατζής Θεόδωρος Μοσχολιός Ζωγράφος 

Γαλάνης Στέργιος Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Γάτσιος Αθανάσιος Μυστακίδης Παύλος 

Γάτσιος Ιωάννης Ραµπότας Ευθύµιος 

Γεωργούλα Σουλτάνα Σούζας Ζαχαρίας 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος Στεργίου Νικόλαος 

Γκότσης Ηλίας Τερζής Βασίλειος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης 

Γρηγοριάδης Χρήστος 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος 

Φωτιάδης Στέφανος 

∆ούκας Γεώργιος Χαρίτος Χρήστος 

∆ρίγκα Χρυσούλα Χασαπίδης Κωνσταντίνος 

Ηλιοπούλου Σταλακτή Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Καδής Γεώργιος Χράπας Παντελής 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος Χρυσανθίδης Βασίλειος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ. 
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  Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες 

ήταν οι κ.κ. Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική και Τούτκας Ιωάννης. 

      Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, 

που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.    

 

- Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή, προσήλθε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 8
ου

 θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.      

 

  Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο 17
ο
 θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ.  57929 / 27-10-2014 εισήγηση της 

∆/νσης Καθαριότητας και της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών  του ∆ήµου, που έχει 

ως εξής: 

 

  << Κύριε  Πρόεδρε,   

 Παρακαλούµε όπως εισηγηθείτε στο ∆.Σ. την λήψη απόφασης  που αφορά την 

αναπροσαρµογή  των τελών καθαριότητας  και φωτισµού  έτους 2015  για την  

αντιµετώπιση  των δαπανών  παροχής υπηρεσιών  καθαριότητας  και φωτισµού, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι :  

• 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. 25/75 «Τα οφειλόµενα τέλη 

καθαριότητας και αποκοµιδής απορριµµάτων και φωτισµού υπέρ των δήµων και 

κοινοτήτων, καθορίζονται για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο, ανά µετρητή παροχής 

ηλεκτρικού ρεύµατος προς φωτισµό παρά της ∆ΕΗ και εξευρίσκεται δια 

πολλαπλασιασµού των τετραγωνικών µέτρων της επιφάνειας του χώρου τούτου, επί 

συντελεστή οριζόµενο σε ακέραιες µονάδες δραχµών»  

• Σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ.1α του Ν. 3979/2011, όπου στις διατάξεις των 

νόµων 25/1975 (Α' 74), 429/1976 (Α' 235), 1080/1980 (Α' 246), 2130/1993 (Α' 62 ) 

και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α' 94) αναφέρεται η ∆ΕΗ νοούνται οι 

προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ∆ΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός 

προµηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.  

• Σύµφωνα µε την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ∆∆Α 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική 

νοµολογία,  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι υποχρεωµένο, κατά τη λήψη των σχετικών 

κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, να θεσπίζουν 

τέτοιους κανόνες, κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόµενα τέλη να είναι 

αντικειµενικά, δίκαια και ανάλογα της παρεχόµενης υπηρεσίας και της ωφελιµότητας 

σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεµελιώδης αρχή της 

ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει  να  είναι ανάλογη  
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µε την αύξηση του κόστους των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η µη ικανοποίηση των 

ανωτέρω κριτηρίων, που επιτάσσεται από τη φύση των τελών ανταποδοτικού 

χαρακτήρα, αποστερεί τις αποφάσεις επιβολής τους από το στοιχείο της νοµιµότητας.  

• Η παραπάνω απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, λαµβάνεται 

το µήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται στην ∆ΕΗ µέχρι τις 30 Νοεµβρίου εκάστου έτους. 

Ο δε οριζόµενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης του µηνός Ιανουαρίου του 

εποµένου έτους για ένα ή περισσότερα ηµερολογιακά έτη, οριζόµενα σε αυτήν την 

ίδια απόφαση. (άρθρο 1 παρ.2 Ν.25/75)  

Με απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου δύναται να ορίζεται 

διαφορετικός συντελεστής κατά κατηγορία υπόχρεων αναλόγως των παρερχόµενων 

υπηρεσιών καθαριότητος και µέχρις επτά (7) κατηγοριών, από τις οποίες: 

- δύο (2) για στεγασµένους χώρους που χρησιµοποιούνται για κατοικία ή 

εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου ή ιδιωτικού 

δικαίου, στα οποία δεν περιλαµβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές  

- και πέντε (5) για στεγασµένους χώρους άλλης χρήσεως.  

Η διαφορά του συντελεστή µεταξύ της πρώτης και της τελευταίας κατηγορίας, 

ανεξαρτήτως αριθµού κατηγοριών κατά τα ανωτέρω, δεν µπορεί να ορισθεί πέραν 

του πενταπλασίου. (άρθρο 1 παρ.4 Ν.25/75, αντικ. από την παρ. 4 του άρθρου 7 του 

Ν. 2307/95)  

Στην περίπτωση που ο παρά του οικείου δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου 

καθοριζόµενος συντελεστής τέλους καθαριότητος και φωτισµού, κατά τετραγωνικό 

µέτρο, δεν δύναται να υπολογισθεί σε ακέραιες µονάδες δραχµών για τον υπολογισµό 

του τέλους αυτού επί συντελεστή επί της ακεραίας µονάδας το εµβαδόν 

προσδιορίζεται πλασµατικό κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν.25/75 

(άρθρο 8 Ν.25/75) 

Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των 

χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δύναται να ορισθεί 

µειωµένο εµβαδόν από το δηµοτικό ή κοινοτικό συµβούλιο, λαµβανοµένων υπόψη 

των παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος και του πράγµατι εξυπηρετούµενου από 

την υπηρεσία καθαριότητος χώρου.  

Για στεγασµένους χώρους άνω µε εµβαδόν άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ, ο 

συντελεστής του τέλους δεν δύναται να ορισθεί µεγαλύτερος του εξήκοντα επί τοις 

εκατόν (60%) του ορισθέντος για στεγασµένους χώρους µέχρι χιλίων (1.000) τ.µ.  

Για µη στεγασµένους χώρους άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.µ δε δύναται να 

ορισθεί συντελεστής µεγαλύτερος του τριάκοντα επί τοις εκατόν (30%) του 

ορισθέντος για τα χίλια (1.000) πρώτα τετραγωνικά µέτρα µη στεγασµένου χώρου 

(αντικ. από το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν. 1080/80, ΦΕΚ Α' 246). (άρθρο 1 παρ.5 Ν.25/75)  

Σύµφωνα µε την παρ 14 του άρθρου 9 του ν. 2503/97, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν 

χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου 

εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της ∆.Ε.Η., 

απαλλάσσονται από την καταβολή δηµοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο 

παραµένουν κλειστά.  

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 µεγαλύτερος του δεκαπενθηµέρου 

λογίζεται ολόκληρος µήνας. 
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 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. 

Ο συντελεστής  του τέλους πρέπει  να προσδιορίζεται  σε τέτοιο  ύψος  ώστε  να 

καλύπτει υποχρεωτικά  τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας  της υπηρεσίας  

καθαριότητας και φωτισµού  δηλαδή  τις αποδοχές  του προσωπικού   , την 

προµήθεια  και συντήρηση των  µέσων αποκοµιδής των απορριµµάτων  και κάθε 

άλλη δαπάνη που έχει σχέση  µε την διεξαγωγή  , τη λειτουργία   και την εν γένει  

βελτίωση  των υπηρεσιών   αυτών  . Ο µη προσδιορισµός  στο προσήκον ύψος  , έτσι  

ώστε   να καλύπτονται   οι σχετικές  δαπάνες   συνιστά βαρεια παράβαση   

καθήκοντος  και επισύρει  κατά των µελών   του συµβουλίου   την  εφαρµογή  των 

διατάξεων  των άρθρων  184  και 185  του ∆.Κ.Κ.  ( άρθρο  17  Ν. 1080/80) . 

Είναι  δε ευνόητο  ότι  το τέλος  είναι ανταποδοτικό   , τα έσοδα  πρέπει  να 

καλύπτουν   τις δαπάνες   των υπηρεσιών   καθαριότητας   και φωτισµού  και µόνο 

αυτές  .  

Η διάθεση  των ανταποδοτικών   εσόδων   για την κάλυψη άλλων δαπανών  

απαγορεύεται  ( άρθρο  86 Β.∆.  24/9-20/10/58). 

Βάσει του άρθρου 72, παρ1, περίπτωση ζ του ν. 3852/10, ορίζεται ότι η οικονοµική 

επιτροπή εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων 

και εισφορών. Συνεπώς για τη λήψη απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί 

επιβολής τελών, δικαιωµάτων και εισφορών απαιτείται η προηγούµενη εισήγηση της 

οικονοµικής επιτροπής. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω η οικονοµική επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη την 

ανταποδοτικότητα της συγκεκριµένης υπηρεσίας, εισηγείται µε την υπ’ αριθ. 574 / 

2014 απόφασή της τα κάτωθι: 

 
 

  Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Σερρών:  

 

1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές 

κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου να ορισθεί σε  1,45 € / τ.µ. 

 

Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 

εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, καφενεία,  

ενοικιαζόµενα δωµάτια και γενικά  επαγγελµατικούς χώρους που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, έως 1.000τ.µ, να ορισθεί σε  3,43 €/τ.µ. από 

3,01 €/τ.µ. που ισχύει. 

  

Γ) Για τα σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήµατα, Εµπορικά Κέντρα, κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

ταχυφαγεία,  µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 

1.000τ.µ,  να ορισθεί σε  3,91 €/τ.µ. από 3,01 €/τ.µ. που ισχύει. 
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∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

 

Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση 

του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου 

κτίσµατος. 

 

Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να 

µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει. 

 

ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους  από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του 

τέλους της κατηγορίας που ανήκει. 

 

2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για µη στεγασµένους χώρους  (γήπεδα, πάρκιγκ, πισίνες, χώρος ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισµάτων, κ.λ.π.) από 1 - 6.000 τ.µ. να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί    σε 0,15 €/τ.µ. 

(30%τουΑ) 

 

Για τις υπόλοιπες  ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Σερρών, 

προτείνουµε: 

 

1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές 

κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου να ορισθεί σε  1,07 € / τ.µ. 

 

Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 

εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρεία, ιατρεία, καφενεία,  ενοικιαζόµενα δωµάτια 

και γενικά  επαγγελµατικούς χώρους που δεν συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, 

έως 1.000 τ.µ, να ορισθεί σε  2,40 €/τ.µ.   

 

Γ) Για τα Πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, σούπερ Μάρκετ, κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

ταχυφαγεία,  µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 

1.000τ.µ,  να ορισθεί σε 2,74 €/τ.µ. 

 

∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

 

Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση 

του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου 

κτίσµατος. 

 

Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να 

µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει. 
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ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους  από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του 

τέλους της κατηγορίας που ανήκει.  

 

2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

Α) Για µη στεγασµένους χώρους  (πάρκιγκ, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, 

κ.λ.π.) από 1 - 6.000 τ.µ. να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί    σε 0,15 €/τ.µ. 

(30%τουΑ) 

 

  

  Προβλεπόµενα έσοδα 

  
∆ηµοτική Κοινότητα 

Σερρών       

  ∆Τ Μ2 

Συντελεστής 

€/µ2/χρόνο € 

1 Α Κατοικίες-Γραφεία 2.555.944,10 1,45 3.706.118,95 

2 Β 

 

Καταστήµατα κλπ 

επαγγελµατικοί χώροι 269.589,93 3,43 924.693,46 

3 Γ 

 

 

Πολυκαταστήµατα & 

Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος   116.529,98 3,91 455.632,22 

4 ∆ 

 

Αγροτοκτηνοτροφικά 

  

32.000,00 

 

0,50 

 

16.000,00 

 

5 Α 

  

Μη στεγασµένοι 

χώροι  

30.000,00 

 

0,50 

 

15.000,00 

 

  Μερικό Σύνολο 5.117.444,63 

  
∆ηµοτικές  & 

Τοπικές Κοινότητες       

1 Α Κατοικίες - Γραφεία 724.329,00 1,07 775.032,03 

2 Β 

 

Καταστήµατα   

 

166.499,70 

 

2,40 

 

399.599,28 

 

3 Γ 

 

 

Πολυκαταστήµατα & 

Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος       

29.382,30 

 

 

2,74 

 

 

80.507,50 

 

 

4 ∆ 

 

Αγροτοκτηνοτροφικά  

 

50.000,00 

 

0,50 

 

25.000,00 

 

 5 Α 

 

Μη στεγασµένοι 

χώροι  

10.000,00 

 

0,50 

 

5.000,00 

 

  Μερικό Σύνολο 1.285.138,81 

  Σύνολο ∆ήµου 6.402.583,44 
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 Επιπλέον λαµβάνοντας υπόψη την δυσµενή οικονοµική κατάσταση στην 

οποία έχουν περιέλθει ευπαθείς κοινωνικές οµάδες του ∆ήµου µας και σύµφωνα  µε 

το άρθρο 202 παρ. 3 του Ν.3463/2006 και την υπ’ αρ. 702/2006 απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του πρώην ∆ήµου Σερρών, περί «µείωσης του τέλους 

καθαριότητας και φωτισµού κατά 50%, (Ν.25/1975 - ΦΕΚ 74), για τις ακόλουθες 

κατηγορίες πολιτών:    για τους άπορους  , τα άτοµα µε αναπηρία,    και πολύτεκνους,  

όπως η ιδιότητά τους αυτή  οριοθετείται   από την κείµενη νοµοθεσία , προτείνουµε 

όπως  η ανωτέρω απόφαση ισχύσει για όλο τον Καλλικρατικό ∆ήµο Σερρών.   

 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, παρακαλούµε λοιπόν για την λήψη της σχετικής απόφασης, 

περί αναπροσαρµογής των τελών στην Υπηρεσία καθαριότητας και φωτισµού >>. 

 
και σχετική συζήτηση, έχοντας υπόψη και την υπ’  αρ. 574/ 2014 Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

        

 Εγκρίνει την αναπροσαρµογή των τελών στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 

Φωτισµού, ως ακολούθως: 

 

Για την ∆ηµοτική Κοινότητα Σερρών: 

 

1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές 

κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου να ορισθεί σε  1,45 € / τ.µ. 

 

Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 

εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία, καφενεία,  

ενοικιαζόµενα δωµάτια και γενικά  επαγγελµατικούς χώρους που δεν 

συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, έως 1.000τ.µ, να ορισθεί σε  3,43 €/τ.µ. από 

3,01 €/τ.µ. που ισχύει. 

 

Γ) Για τα σούπερ Μάρκετ, Πολυκαταστήµατα, Εµπορικά Κέντρα, κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

ταχυφαγεία,  µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 

1.000τ.µ,  να ορισθεί σε  3,91 €/τ.µ. από 3,01 €/τ.µ. που ισχύει. 

 

∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

 

Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση 

του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου 

κτίσµατος. 

 

Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να 

µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει. 
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ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους  από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του 

τέλους της κατηγορίας που ανήκει. 

 

2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για µη στεγασµένους χώρους  (γήπεδα, πάρκιγκ, πισίνες, χώρος ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισµάτων, κ.λ.π.) από 1 - 6.000 τ.µ. να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί    σε 0,15 €/τ.µ. 

(30%τουΑ) 

 

 

Για τις υπόλοιπες  ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες του ∆ήµου Σερρών, 

προτείνουµε: 

 

1) ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για κατοικίες ή εγκαταστάσεις φιλανθρωπικών ιδρυµάτων, γηροκοµεία, παιδικές 

κατασκηνώσεις, γραφεία, χώρους στάθµευσης και Νοσηλευτικά ιδρύµατα ∆ηµοσίου 

∆ικαίου να ορισθεί σε  1,07 € / τ.µ. 

 

Β) Για τις µεγάλες εκθέσεις, ξενοδοχεία, κινηµατογράφοι, βιοτεχνίες, βιοµηχανίες, 

εµπορικές αποθήκες, εργοστάσια, ιατρεία, ιατρεία, καφενεία,  ενοικιαζόµενα δωµάτια 

και γενικά  επαγγελµατικούς χώρους που δεν συµπεριλαµβάνονται στην Γ κατηγορία, 

έως 1.000 τ.µ, να ορισθεί σε  2,40 €/τ.µ. 

 

Γ) Για τα Πολυκαταστήµατα, εµπορικά κέντρα, σούπερ Μάρκετ, κρεοπωλεία, 

οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος (π.χ. 

ταχυφαγεία,  µπαρ-καφετέριες, χώροι εστίασης κλπ.), εκτός των καφενείων, έως 

1.000τ.µ,  να ορισθεί σε 2,74 €/τ.µ. 

 

∆) Αγροτοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, µέχρι 6.000 τ.µ να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

 

Ε) Αποθήκες – υπόγεια – κλιµακοστάσια. Η τιµολόγησή τους ακολουθεί τη χρήση 

του κύριου κτίσµατος. Για εργοταξιακή παροχή το 50% της χρήσης του κύριου 

κτίσµατος. 

 

Ζ) Για στεγασµένους χώρους από 1.001 τ.µ και µέχρι 6.000 τ.µ., η επιφάνειά τους να 

µειώνεται κατά 25% και να χρεώνεται ανάλογα σε ποια κατηγορία ανήκει. 

 

ΣΤ) Για στεγασµένους χώρους  από 6.001 τ.µ και άνω, να ορισθεί στο 60% του 

τέλους της κατηγορίας που ανήκει. 
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2) ΜΗ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ ΧΩΡΟΙ   ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΣΧΕ∆ΙΟΥ : 

 

Α) Για µη στεγασµένους χώρους  (πάρκιγκ, χώρος ανάπτυξης τραπεζοκαθισµάτων, 

κ.λ.π.) από 1 - 6.000 τ.µ. να ορισθεί    σε 0,50 €/τ.µ. 

Β) Για µη στεγασµένους χώρους από 6.001τµ. και άνω να ορισθεί    σε 0,15 €/τ.µ. 

(30%τουΑ) 

 

 

 Προβλεπόµενα έσοδα 

 
∆ηµοτική Κοινότητα 

Σερρών    

 ∆Τ Μ2 

Συντελεστής 

€/µ2/χρόνο € 

1 Α Κατοικίες-Γραφεία 2.555.944,10 1,45 3.706.118,95 

2 Β 

 

Καταστήµατα κλπ 

επαγγελµατικοί χώροι 269.589,93 3,43 924.693,46 

3 Γ 

 

 

Πολυκαταστήµατα & 

Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος 116.529,98 3,91 455.632,22 

4 ∆ 

 

Αγροτοκτηνοτροφικά 

 

32.000,00 

 

0,50 

 

16.000,00 

 

5 Α 

 

Μη στεγασµένοι 

χώροι 

30.000,00 

 

0,50 

 

15.000,00 

 

 Μερικό Σύνολο 5.117.444,63 

 
∆ηµοτικές  & 

Τοπικές Κοινότητες    

1 Α Κατοικίες - Γραφεία 724.329,00 1,07 775.032,03 

2 Β 

 

Καταστήµατα 

 

166.499,70 

 

2,40 

 

399.599,28 

 

3 Γ 

 

 

Πολυκαταστήµατα & 

Υγειονοµικού 

ενδιαφέροντος 

29.382,30 

 

 

2,74 

 

 

80.507,50 

 

 

4 ∆ 

 

Αγροτοκτηνοτροφικά 

 

50.000,00 

 

0,50 

 

25.000,00 

 

5 Α 

 

Μη στεγασµένοι 

χώροι 

10.000,00 

 

0,50 

 

5.000,00 

 

 Μερικό Σύνολο 1.285.138,81 

 Σύνολο ∆ήµου 6.402.583,44 
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     Στην απόφαση αυτή µειοψήφισαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

- Στέφανος Φωτιάδης, Γάτσιος Αθανάσιος,  ∆ρίγκα Χρυσούλα, Ηλιοπούλου 

Σταλακτή, Ιλανίδου-Βίλλιου ∆έσποινα, Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, 

Χρυσανθίδης Βασίλειος, οι οποίοι αφού επεσήµαναν ότι το θέµα έρχεται προς 

ψήφιση σε µια δύσκολη οικονοµικά συγκυρία, χωρίς να έχει την απαραίτητη 

οικονοµοτεχνική µελέτη  για να υπάρχει και µια πραγµατική εικόνα των 

οικονοµικών στοιχείων, τόνισαν ότι πρέπει να γίνει έλεγχος της 

ρευµατοδότησης, ενέργειες για να εντοπιστούν τα πραγµατικά τετραγωνικά 

µέτρα και αφού εξαντληθούν όλα τα περιθώρια  το θέµα να έρθει 

ολοκληρωµένο και υπογράµµισαν ότι πρέπει να είµαστε ωφέλιµοι και όχι 

αρεστοί.  

  

- Μηλίδης Θεόδωρος,  Αναστασιάδης Ηλίας, Καλώτα Παναγιώτα, Μοσχολιός 

Ζωγράφος, αφού υπενθύµισαν ότι το 2013 έκαναν πρόταση για µείωση των 

τελών, τήρηση του «ο ρυπαίνων πληρώνει» και για στήριξη αυτών που έχουν 

ανάγκη, επεσήµαναν ότι πρέπει να γίνεται χρηστή διαχείριση και µείωση των 

λειτουργικών εξόδων  στα τελείως απαραίτητα.  

 

- Γιαννακίδης ∆ηµήτριος, επεσηµαίνοντας ότι, «ο ρυπαίνων πληρώνει» 

σηµαίνει ότι η επιβολή τελών, η κοστολόγηση  και η χρέωση, γίνεται ανάλογα 

µε τα απορρίµµατα που παράγει κανείς. Τόνισαν δε, ότι η αδιέξοδη πολιτική 

που έχει επιλέξει η ∆ηµοτική Αρχή, αυξάνει τα τέλη και το κόστος 

διαχείρισης.  

 

- Καρύδας Νικόλαος, ο οποίος αφού επεσήµανε ότι το ρεύµα, τα καύσιµα και 

τα ηµεροµίσθια δεν αυξήθηκαν για να δικαιολογείται η απόκλιση του ενός (1) 

εκατοµµυρίου ευρώ, τόνισε ότι υπάρχουν τεράστιες αυξήσεις και ότι δεν 

δικαιολογείται αυτή η επιβολή φόρου.  

 

- Αναστασιάδης Αντώνιος, εµµένοντας στην πρότασή του για διαλογή στην 

πηγή και στο διαλογητήριο, στην µη δηµιουργία εργοστασίου και στην 

αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης που αποτελούν εµπόρευµα.  

 

  Οι Πρόεδροι κ.κ. Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη Βασιλική και Τούτκας Ιωάννης, ήταν 

απόντες κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας του ως άνω θέµατος.  

 

Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες. 

 

            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

     ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                        ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

  

 

                                                                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                               Όπως υπογράφουν στο πρακτικό 
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       Σέρρες  10-11-2014 

 

       Πιστό Αντίγραφο 

 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

 

  ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ    

 

   Μ. Ε. ∆. 

 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.            

                 

 

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ 
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