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Απόζπαζκα από ην πξαθηηθό ηεο 24εο (ηαθηηθήο)  ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ, έηνπο 2022 

 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ θαη θόξνπ  
ειεθηξνδνηνύκελωλ θαη κε ρώξωλ γηα ην έηνο 2023 

 
ηνπο Αγίνπο Αλαξγύξνπο, ζήκεξα  ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ 2022, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα: 

18:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ΑΓΗΩΝ ΑΝΑΡΓΤΡΩΝ-ΚΑΜΑΣΔΡΟΤ ζπλήιζε 
ζεηαθηηθή ζπλεδξίαζε (κεηθηή, δει.δηα δώζεο θαη ηαπηόρξνλα κε ηειεδηάζθεςε) ζην 
Γεκνηηθό θαηάζηεκα θαη  ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα 
από ηελ κε αξηζκό πξση. 26153 / 2-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ  θ. Αλαζηάζηνπ Αζαλαζόπνπινπ,   ζύκθσλα κε ηνλ  Ν. 4954/22 
άξζξν 78 (ΦΔΚ 136/Α/9-7-22), γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα παξαθάησ ζέκαηα  
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ  άξζξσλ 65 & 67 ηνπ Ν. 
3852/2010     

 
Παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Γεσξγίνπ-ηαύξνπ Σζίξκπα, θαη παξόληνο ηνπ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Αλδξέα Πεηνύζε, δηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γ.. πσο ππήξρε 
λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν ζαξάληα έλα (41) κειώλ, παξαβξέζεθαλ ζηε 
ζπλεδξίαζε ηα  είθνζη πέληε (25) κέιε θαη απόληα ηα δέθα έμη (16) κέιε,  νλνκαζηηθά νη : 
 

ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 
1) ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΑΣΑΗΟ 

(Πξόεδξνο Γ..) 
1.  ΜΑΞΟΤΡΑ ΘΔΟΓΩΡΟ 

2) ΝΣΑΟΤΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 2. ΜΑΛΣΔΕΟ ΗΩΑΝΝΖ 

3) ΒΑΒΛΑΓΔΛΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 3. ΚΑΜΑΡΗΝΟΠΟΤΛΟ ΩΣΖΡΗΟ 

4) ΚΟΣΗΝΖ ΠΤΡΟ 4. ΓΖΜΑΚΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

5) ΣΡΗΓΚΑ ΝΗΚΖ 5. ΜΑΝΑΡΑ ΣΑΜΑΣΗΟ 

6) ΕΑΛΑΚΟΤΓΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 6. ΠΑΘΑΡΗΩΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

7) ΚΑΪΖ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 7.ΜΠΗΕΑ ΑΦΡΟΓΗΣΖ 

8) ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΖΛΗΑ 8.ΓΖΜΟΚΑ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

9) ΓΑΝΑΚΟ ΣΔΦΑΝΟ 9. ΣΗΓΚΑ ΜΑΡΗΑ 

10) ΠΑΠΑΝΑΓΗΩΣΑΚΖ ΜΑΡΗΑ 10.ΣΑΦΤΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 

 
11) ΚΑΡΚΑΛΔΣΖ-ΓΔΝΣΔΚΟΤ ΠΑΝΑΓΗΩΣΑ 

11.ΡΔΠΠΑ ΗΩΑΝΝΖ 

12) ΚΟΤΣΔΛΗΔΡΖ ΗΩΑΝΝΖ 12. ΑΘΑΝΑΗΟΤ ΑΝΝΑ 

13) ΠΑΣΟΤΡΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 13. ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΠΔΡΗΚΛΖ 

14) ΚΑΛΑΡΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ 14. ΓΗΑΝΝΗΡΖ ΩΣΖΡΗΟ 

15) ΓΖΜΖΣΡΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ 15. ΦΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΥΑΡΗΕΑΝΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ 

16) ΚΟΛΑΡΗΚΟ ΘΔΟΓΩΡΟ 16. ΠΑΝΣΔΛΗΑ ΝΗΚΟΛΑΟ 

17) ΒΑΡΛΑ ΓΔΩΡΓΗΟ  

18) ΚΑΡΑΒΗΓΑ ΜΗΥΑΖΛ  

19) ΕΑΥΑΡΖ ΒΑΗΛΗΚΖ  

20) ΝΙΚΗΣΟΠΟΤΛΟ ΣΑΤΡΟ  



21) ΝΗΚΑ ΓΔΩΡΓΗΑ  

22) ΠΟΣΖ ΕΖΖ  

23) ΜΑΝΣΑΦΟΤΝΖ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ 

24) ΣΔΛΔΚΑ ΜΗΥΑΖΛ 

25) ΣΑΘΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟ  

ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη ν Πξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ.  Κακαηεξνύ θ.  Κσλ/λνο Γξόζνο,  θαη ε 
Αληηπξόεδξνο ηεο Γεκ.Κνηλ. Αγίσλ Αλαξγύξσλ θ. Αγγέιε Αλαζηαζία. 
Σα εθηόο εκεξ.δηάηαμεο ζέκαηα, ζπδεηήζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο. 
Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ δύν (2) ζεκάησλ εθηόο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, απνρώξεζαλ: 
νη Γ.. ηεο παξάηαμεο “ Πόιε Αιιειεγγύεο θαη Γεκηνπξγίαο “  ε  θ  Παπαλαγησηάθε Μαξία , ε θ. 

Καξθαιέηζε Γεληέθνπ Παλαγηώηα,  ν θ. Κνπηειηέξεο Ησάλλεο, 
νη Γ.. ηεο παξάηαμεο “ Αιιειεγγύε ε Γύλακή καο” ν θ. Παηζνύξαο Νηθόιανο , ν θ  Καιαξάο 
Παλαγηώηεο ,  ν θ Γεκεηξόπνπινο Αλδξέαο θαη 

νη Γ.. ηεο παξάηαμεο ““Λατθή πζπείξσζε” ν θ. θνιαξίθνο Θεόδσξνο, ν θ. Βαξιάο Γηώξγνο, ν θ. 
Καξαβίδαο Μηηραήι , ε θ.Εάραξε Βαζηιηθή , θαη 

ν  Γ. ηεο παξάηαμεο  “Ννηάδνκαη ” θ Νηθεηόπνπινο ηαύξνο θαη 
ε Γ. ηεο παξάηαμεο “Αλππόηαθηε Πόιε” θ. Νίθα  Γεσξγία 

 

Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο 24εο  (ηαθηηθήο) ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ – Κακαηεξνύ έηνπο 2022 θαη εηζεγήζεθε ηε ζπδήηεζε ηνπ 
2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά: 

Καζνξηζκόο ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ θαη θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελωλ  
θαη κε ρώξωλ γηα ην έηνο 2023. 

 

 
 Ο θ. Πξόεδξνο αλέγλσζε ηε κε αξ. 431/2022 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία αλαγξάθεη ηα εμήο (ζρεηηθή θαη ε αλάινγε εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ, κε 
αξ.πξση.  24540 / 15-11-2022) : 
 
 

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10-1958 ζεζκνζεηήζεθαλ ηα ηέιε 

θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ (ηα νπνία ελνπνηήζεθαλ ζε εληαίν αληαπνδνηηθό ηέινο από 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 12 Ν. 1828/89), γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ νη Ο.Σ.Α. 

ζηελ θαζαξηόηεηα ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ, ηεο πεξηζπιινγήο θαη απνθνκηδήο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη γηα ηνλ ειεθηξνθσηηζκό ησλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

 Σν ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ επηβάιιεηαη ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε 

δηνηθεηηθή πεξηθέξεηα ηνπ  δήκνπ (ηΔ 2849/92 ΔΓΓΓ 994 ΔΛ. 89). Σν ηέινο κπνξεί λα 

επηβάιιεηαη θαη ζε αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηόο ζρεδίνπ πόιεσο, εθόζνλ ν 

δήκνο παξέρεη ππεξεζίεο θαζαξηόηεηαο θαη ζηηο πεξηνρέο απηέο (Δγθ. Τπ. Δζση. 77150/4-9-

1969). 

 ύκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ ΒΓ 24/9-20/10/58, ην ηέινο θαζαξηόηεηαο 

θαη θσηηζκνύ επηβάιιεηαη ζε βάξνο απηώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε αθηλήησλ, κε νπνηαδήπνηε 

ηδηόηεηα. 

 Χο επηθάλεηα ππνθείκελε ζην ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ινγίδεηαη: 

α) Γηα ηα ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα, ζηεγαζκέλα ή κε, ε ζπλνιηθά θσηηδόκελε 

επηθάλεηα, αλεμάξηεηα αλ πξόθεηηαη γηα σθέιηκν ή κε ρώξν (ηΔ 1569/90 & ηΔ 73/1992) 

β) Γηα ηα κε ειεθηξνδνηνύκελα αθίλεηα, ζηεγαζκέλα ή κε, ε ζπλνιηθά 

ρξεζηκνπνηνύκελε ή δπλάκελε λα ρξεζηκνπνηεζεί επηθάλεηα. (ηΔ 3774-3775/84). 



 Σν ηέινο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ επηβάιιεηαη ζηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο 

ησλ βηνκεραληώλ, θηλεκαηνζεάηξσλ, επηρεηξήζεσλ πσιήζεσλ νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκώλ 

θαη ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηνθηλήησλ θαη ινηπώλ ελ γέλεη επηρεηξήζεσλ πνπ αζθνύλ ηελ 

δξαζηεξηόηεηά ηνπο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο, ζπλεηζπξάηηεηαη από ηελ Γ.Δ.Ζ. θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξν 21 θαη 22 ηνπ από 24,9/20.10.1958 Β.Γ. 

 Οη δηαηάμεηο απηέο ζπκπιεξώζεθαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 25/75 «πεξί ππνινγηζκνύ 

θαη ηνπ ηξόπνπ εηζπξάμεσο ησλ δεκνηηθώλ θαη θνηλνηηθώλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

θσηηζκνύ», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 429/76. 

 Σν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ ζπκπιεξώζεθε από ηηο 

δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 4, 5 ηνπ Ν. 1080/80, ηνπ άξζξνπ 25 παξ. 12 ηνπ Ν. 1828/89 ηνπ 

άξζξνπ 37 ηνπ Ν. 2072/92, ηνπ άξζξνπ 16 παξ. 6 θαη άξζξνπ 27 παξ. 3 θαη 4 ηνπ Ν. 

2130/93, ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 26 ηνπ Ν. 2307/95, ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 16 ηνπ Ν. 2503/97, ηνπ 

άξζξνπ 25  παξ. 3 ηνπ Ν. 2539/97, ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 4 ηνπ Ν. 4495/2017 πνπ αθνξά 

ηαθηνπνηεκέλεο απζαίξεηεο θαηαζθεπέο θαη αιιαγέο ρξήζεο, ηνπ άξζξνπ 222 Ν. 4555/2018 

(ΦΔΚ 133/19-7-2018, ηεύρνο Α') & ηνπ άξζξνπ 103 Ν. 4604/26-3-2019 (ΦΔΚ 50/26-3-2019, 

ηεύρνο Α') πνπ αθνξνύλ ηελ δηαθνπή ηεο ειεθηξνδόηεζεο αθηλήησλ, ηνπ άξζξνπ 20, παξ.1α 

ηνπ Ν. 4566/2018 (ΦΔΚ 175/8-10-2018, ηεύρνο Α'') πνπ αθνξά απαιιαγή ησλ ΓΣ-ΓΦ & ΣΑΠ 

αθηλήησλ πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ θεξπρζεί ζε θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο 

πνιηηηθήο πξνζηαζίαο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλα νινζρεξώο θαηαζηξαθεί ή ππνζηεί 

ιεηηνπξγηθέο δεκηέο πνπ ηα θαζηζηνύλ κε θαηνηθήζηκα, ηνπ άξζξνπ 51 παξ. 2  ηνπ Ν. 4647/16-

12-2019 (ΦΔΚ 204/16-12-2019 ηεύρνο Α') πνπ αθνξά ξπζκίζεηο ζρεηηθέο κε δειώζεηο 

αδήισησλ ηεηξαγσληθώλ θαη ρξέσζε ησλ δηαθνξώλ πνπ πξνθύπηνπλ κόλν από 1/1/2020 

όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 63 παξ. 3 ηνπ Ν. 4735/12-10-20 (ΦΔΚ 197/12-10-

2020 ηεύρνο Α') & ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ Ν.1819/21 (ΦΔΚ 129/23-07-21 ηεύρνο Α’), πνπ αθνξά 

ζέζπηζε ζπζηήκαηνο <<πιεξώλσ όζν πεηάσ>> κε ην νπνίν νη παξαγσγνί απνβιήησλ 

ρξεώλνληαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή πνζόηεηα ησλ παξαγνκέλσλ από απηνύο απνβιήησλ. 

 

 Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4555/2018 ''Έλλνηα, πεξηερόκελν θαη ηξόπνο 

θαζνξηζκνύ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ'' ηζρύνπλ από ηελ παξνύζα απηνδηνηθεηηθή 

πεξίνδν ζύκθσλα κε ην άξζξν 210 παξ. 2 ηνπ ίδηνπ λόκνπ.  

 

 ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4555/2018 «ε ζπδήηεζε θαη 

ςεθνθνξία γηα ηε ιήςε απόθαζεο ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ 

ζπληειεζηώλ ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο δηεμάγεηαη επί ηεο πξόηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο θαη επί ησλ θαηαηεζεηκέλσλ ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ». 

 ύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Ν. 4555/2018 ε παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ 

λ. 25/1975 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

 «Οη ζπληειεζηέο ηνπ εληαίνπ αληαπνδνηηθνύ ηέινπο, πνπ θαζνξίδνληαη κε ηελ απόθαζε 

ηεο παξαγξάθνπ 1 δηαθξίλνληαη ζε γεληθνύο θαη εηδηθνύο ζπληειεζηέο. 

 Οη γεληθνί ζπληειεζηέο είλαη αλεμάξηεηνη κεηαμύ ηνπο, ηξεηο (3) θαη' ειάρηζηνλ θαη 

δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηε ρξήζε θάζε αθηλήηνπ σο εμήο: 

 Πξώηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία. 

 Γεύηεξνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνηλσθειείο, κε 

θεξδνζθνπηθνύο θαη θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο. 

 Σξίηνο ζπληειεζηήο: αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 



 Πέξα ησλ αλσηέξσ γεληθώλ ζπληειεζηώλ, ην δεκνηηθό ζπκβνύιην δύλαηαη λα νξίζεη 

εηδηθνύο ζπληειεζηέο, σο δηαβαζκίζεηο ησλ γεληθώλ ζπληειεζηώλ, γηα ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίεο αθηλήησλ, ππό ηελ πξνϋπόζεζε, όηη απηό αηηηνινγείηαη εηδηθώο ιόγσ ηεο 

επηθάλεηαο, ηεο ρξήζεο ηνπο ή ηεο γεσγξαθηθήο δώλεο ζηελ νπνία βξίζθνληαη ή άιισλ 

ηδηαηηέξσλ αληηθεηκεληθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. 

 ε θάζε πεξίπησζε, θαηά ηνλ θαζνξηζκό ησλ γεληθώλ θαη εηδηθώλ ζπληειεζηώλ 

ιακβάλνληαη ππόςε νη ηδηόηεηεο ησλ αθηλήησλ, όπσο εκβαδό, ζηεγαζκέλν ή κε, ρξόλνο 

ρξήζεο, ν βαζκόο θαηά ηνλ νπνίν ηα αθίλεηα επηβαξύλνπλ ηηο παξερόκελεο από ηνλ νηθείν 

δήκν αληαπνδνηηθέο ππεξεζίεο, θαζώο θαη ηελ επξύηεξε ιεηηνπξγία απηνύ. 

 Ο εθάζηνηε αλώηαηνο ζε ύςνο γεληθόο ή εηδηθόο ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα νξηζηεί 

πέξαλ ηνπ δεθαπιαζίνπ ηνπ γεληθνύ ζπληειεζηή ηεο θαηνηθίαο>>. 

 

 Σα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ είλαη αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα πνπ ζεκαίλεη 

όηη ην ύςνο ησλ ηειώλ απηώλ πξέπεη λα είλαη αλάινγν ηνπ θόζηνπο παξνρήο ηεο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίαο. Γελ επηηξέπεηαη δειαδή ηα έζνδα από ηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ λα 

είλαη κεγαιύηεξα ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλώλ, γηαηί δηαθνξεηηθά ππνθξύπηεηαη θνξνινγία 

(ηήξεζε αξρήο αληαπνδνηηθόηεηαο). ΤΠΔΓΓΑ 1/904/8-1-2001, 34/47589/21-11-2002, 

2/2077/14-1-2005. 

 Σα ηέιε απηά επηβάιινληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ δαπαλώλ παξνρήο ππεξεζηώλ 

θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ, θαζώο θαη θάζε άιιεο δαπάλεο από παγίσο παξερόκελεο ζηνπο 

πνιίηεο δεκνηηθέο ππεξεζίεο αληαπνδνηηθνύ ραξαθηήξα (άξζξν 25 παξ. 12 Ν. 1828/89) κε 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ ιακβάλεηαη θαηά ην κήλα Οθηώβξην θαη 

θνηλνπνηείηαη ζηε ΓΔΖ κέρξη ηέινο ηνπ κελόο Ννεκβξίνπ, ώζηε λα αξρίζνπλ λα εθαξκόδνληαη 

από 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο. Οη πξνζεζκίεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.25/75 

θαη ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Ν. 2130/93 γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζπληειεζηώλ ηνπ 

εληαίνπ ηέινπο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη ηνπ ΣΑΠ αληίζηνηρα, είλαη ελδεηθηηθέο θαη ε 

ππέξβαζή ηνπο γηα εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα δελ πξνθαιεί αθπξόηεηα ησλ ζρεηηθώλ 

απνθάζεσλ (ηΔ 4771/87, ΣξΓΠξ Πεηξ 4047/91,ΤΠΔΑΖΓ εγθ. 45/2010,ΤΠΔΓΓΑ εγθ. 

1/605/033-01-2007). 

 Οη νξηδόκελνη ζηελ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληειεζηέοηζρύνπλ 

από 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ επόκελνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, 

νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ ίδηα απόθαζε (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75). 

 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ζαο,  ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ: 

 

 Με ηελ 274/2021 απόθαζε (ΑΓΑ:64ΜΜΧ62-ΦΦ2), ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ 

Γήκνπ Αγίσλ Αλαξγύξσλ - Κακαηεξνύ θαη δεδνκέλνπ όηη δελ ππνβιήζεθαλ ελαιιαθηηθέο 

πξνηάζεηο πξνο ηελ ππεξεζία, θαζόξηζε ηνπο ζπληειεζηέο θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ 

ζηεγαζκέλσλ θαη κε ρώξσλ, θαζώο θαη θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ γηα ην έηνο 2022 

σο εμήο: 

 

 Α. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΔΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

 

Οη ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από 1-1-2022 

είλαη νη εμήο: 

 



    Α.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 

1νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία : 1,20 €/κ2  

 

2νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνηλσθειείο κε θεξδνζθνπηθνύο θαη 

θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο:  0,60€/κ2 

 

3νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 3,61 €/κ2 

 

Α.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 

1νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, βνεζεηηθνύο ρώξνπο νηθηώλ, 

ζσκαηεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο: 1,20 €/κ2 

2νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα από 1 - 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: 0,29 €/κ2 

3νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: 0,09 €/κ2 

4νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 

πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2: 2,17 €/κ2 

(ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο 

ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο (3νο γεληθόο ζπληειεζηήο) ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ 5 Ν25/75 & 

άξζξν 5 παξ 1 Ν1080/80) 

5νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ, ζνύπεξ κάξθεη (κηθηά θαηαζηήκαηα) άλσ ησλ 350 κ2 : 6,00€/κ2 

6νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηξάπεδεο 

αλεμαξηήησο επηθάλεηαο : 6,00 €/κ2 

7νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα πεξίπηεξα αλεμαξηήησο επηθάλεηαο : 30 €/έηνο 

8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξεο νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα από 1-6.000  κ2: 0,57 €/κ2 

9νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξε νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000  κ2: 0,17 €/κ2 

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

10νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο από 1-6.000 κ2:  1,70 

€/κ2 



11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο άλσ ησλ 6.000 κ2:  

0,51 €/κ2 

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

 

 Ο ππνινγηζκόο ησλ ηειώλ αλά ειεθηξνδνηνύκελν ρώξν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

κέζνδν ησλ πιαζκαηηθώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κεραλνγξάθεζεο ηεο ΓΔΖ ( άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν.25/75 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν. 429/76). 

 

 ηε ΓΔΖ ζα δνζνύλ  δύναπό ηνπο ηξεηο γεληθνύοζπληειεζηέο ηειώλ θαζαξηόηεηαο & 

ειεθηξνθσηηζκνύ σο εμήο: 

 

1νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 1,20 €/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία 

 

3νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 3,61 €/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο θαη όια ηα ππόινηπα ζε 1,00 €/κ2  

 

  Β. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

α) γηα επηθάλεηεο ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ: ζε 0,21€/κ2 θσηηδόκελεο επηθάλεηαο εηεζίσο  

β) γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο θαηά ην ήκηζπ δειαδή ζε 1,00 €/κ2  

γ) Γηα ηηο εξγνηαμηαθέο παξνρέο ζην νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ αλεγείξεηαη νηθνδνκή 

(ΤΠ.Δ.7699/16-3-2012)ν ζπληειεζηήο θόξoπ  ειεθηξoδoηoύκεvσv ρώξσv είλαη 0,06€/κ2 

 

ηε ΓΔΗ ζα δνζεί έλαο ζπληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ:0,21€/κ2 

 

Δπίζεο:  

1. ύκθσλα κε ηε ζπλεκκέλε ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ειεθηξνδνηνύκελσλ αθηλήησλ 

ηνπ ΓΔΓΓΖΔ Α.Δ. από ηελ εθαξκνγή ηειώλ αθηλήησλ θαη πιεξνθόξεζεο Γήκσλ από 

16/09/2022, ην εκβαδόλ ησλ ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα νηθηαθή 

θαη γεληθή  ρξήζε, 

2. γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Αγίσλ Αλαξγύξσλ δηακνξθώζεθε σο εμήο:  

 

 

 

ΥΡΖΖ  ΠΑΡΟΥΔ    ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ  

ΟΗΚΗΑΚΖ   17.842-1.601 κε απαιιαγή    1.329,80 

ΓΔΝΗΚΖ     2.590-1.263 κε απαιιαγή              132.260 

 

γηα ηε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κακαηεξνύ δηακνξθώζεθε σο εμήο: 

ΥΡΖΖ  ΠΑΡΟΥΔ    ΣΔΣΡΑΓΧΝΗΚΑ ΜΔΣΡΑ  



ΟΗΚΗΑΚΖ 14.051-1.263 κε απαιιαγή    1.371,58 

ΓΔΝΗΚΖ  1.631 -  671 κε απαιιαγή             106,478 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ: 

ΟΗΚΗΑΚΖ:         2.701,38 

ΓΔΝΗΚΖ:            238,738 

 

 κε ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πξνϋπνινγηζζέλησλ – εηζπξαρζέλησλ εζόδσλ, 

ηαεηζπξαρζέληα αληαπνδνηηθά έζνδα κέρξη 31/7/2022 είλαη 3.373.641,25 επξώ, ηα 

νπνία πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνύλ σο ην ηέινο ηνπ έηνπο ζε 5.783.385,00 επξώ. 

 κε ηελ ζπλεκκέλε θαηάζηαζε εμόδσλ, νη πιεξσκέλεο αληαπνδνηηθέο δαπάλεο κέρξη 

31/7/2022 αλήιζαλ ζε  2.903.785,65 επξώ θαη πξνβιέπεηαη λα δηακνξθσζνύλ σο ην 

ηέινο ηνπ έηνπο ζε  6.194.633,64 επξώ. 

 

 Δπεηδή ζηε ΓΔΖ γλσζηνπνηνύληαη δύν (2) κόλν θαηεγνξίεο, κία γηα θαηνηθίεο θαη κία 

γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο, γηα ηνπο ζηεγαζκέλνπο  ρώξνπο άιιεο θαηεγνξίαο 

πξνζδηνξίδεηαη πιαζκαηηθό εκβαδό, πνπ απνδίδεη ην πνζό ησλ ηειώλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ. (άξζξν 1 παξ. 4 Ν.25/75 – άξζξν 7 παξ. 4 Ν. 2307/95). 

 

 Ύζηεξα από ηα παξαπάλσ θαη ιακβάλνληαο ππόςε όηη νη νξηδόκελνη ζηελ 

απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζπληειεζηέο ηζρύνπλ από 1εο Ιαλνπαξίνπ ηνπ 

επόκελνπ έηνπο γηα έλα ή πεξηζζόηεξα εκεξνινγηαθά έηε, νξηδόκελα ζε απηήλ ηελ 

ίδηα απόθαζε (άξζξν 1 παξ.2 Ν.25/75), θαη δεδνκέλνπ όηη δελ ππνβιήζεθαλ 

ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο πξνο ηελ ππεξεζία καο, θαη  έρνληαο ππόςηλ  ηελ αλαγθαία 

ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο  θαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  γηα ηελ 

ιήςε απόθαζεο γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ θαη θόξνπ 

ειεθ/κελσλ  θαη κε ρώξσλ  γηα ην έηνο 2023: 

 

  Α. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΔΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

 

Οη ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από 1-1-2023 

είλαη νη εμήο: 

 

   Α.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 

1νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία : 1,20 €/κ2  

 

2νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνηλσθειείο κε θεξδνζθνπηθνύο θαη 

θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο:  0,60€/κ2 

 

3νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 3,61€/κ2 

 

Α.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 



1νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, βνεζεηηθνύο ρώξνπο νηθηώλ, 

ζσκαηεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο: 1,20 €/κ2 

2νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα από 1 - 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: 0,29 €/κ2 

3νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: .0,09 €/κ2 

4νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 

πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2: 2,17 €/κ2 

(ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο 

ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο (3νο γεληθόο ζπληειεζηήο) ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ 5 Ν25/75 & 

άξζξν 5 παξ 1 Ν1080/80) 

5νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ, ζνύπεξ κάξθεη (κηθηά θαηαζηήκαηα) άλσ ησλ 350 κ2 ζε: 6,00 €/κ2 

6νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηξάπεδεο 

αλεμαξηήησο επηθάλεηαο :ζε  6,00 €/κ2 

7νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα πεξίπηεξα αλεμαξηήησο επηθάλεηαο : 30,00 €/έηνο 

8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξεο νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα από 1-6.000  κ2: 0,57  €/κ2 

9νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξε νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000  κ2: 0,17 €/κ2 

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

10νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο από 1-6.000 κ2:  

1,70€/κ2 

11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ δελ 

δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο άλσ ησλ 6.000 κ2:  

0,51€/κ2.   

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

 

12νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ηα ζηεξνύκελα ειεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο θαη κε 

ρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα ζην έλα ηέηαξην  (1/4) ηνπ ζπληειεζηή ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ, ζηνλ νπνίν ζπληειεζηή ζα άλεθε ην αθίλεην εάλ ειεθηξνδνηνύηαλ:. ...€/κ2 

 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ ηειώλ αλά ειεθηξνδνηνύκελν ρώξν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 



κέζνδν ησλ πιαζκαηηθώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηεο 

κεραλνγξάθεζεο ηεο ΓΔΖ ( άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν.25/75 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν. 429/76). 

 

ηε ΓΔΖ ζα δνζνύλ  δύναπό ηνπο ηξεηο γεληθνύοζπληειεζηέο ηειώλ θαζαξηόηεηαο & 

ειεθηξνθσηηζκνύ σο εμήο: 

 

1νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 1,20 €/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία 

 

3νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 3,61€/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Β. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

α) γηα επηθάλεηεο ζηεγαζκέλσλ ρώξσλ: ζε 0,21€/κ2 θσηηδόκελεο επηθάλεηαο εηεζίσο  

β) γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο :ζε 1,00€/κ2  

 

γ) Γηα ηηο εξγνηαμηαθέο παξνρέο ζην νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ αλεγείξεηαη νηθνδνκή 

(ΤΠ.Δ.7699/16-3-2012)ν ζπληειεζηήο θόξνπ  ειεθηξoδoηoύκεvσv ρώξσλ είλαη 0,06€/κ2 

 

ηε ΓΔΖ ζα δνζεί έλαο ζπληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ:0,21 €/κ2 

 

 αο   ελεκεξώλνπκε επίζεο θ. Πξόεδξε όηη, γηα λα θαηαζηεί δπλαηόο ν θαη’ άξζξν 149 

ηνπ Ν. 3463/2006 έιεγρνο λνκηκόηεηαο, θαη ζε ηήξεζε ηεο κε αξ. 2/2005 Δγθπθιίνπ ηνπ 

ΤΠ.Δ. πεξί πνιηηηθήο ηηκώλ θαη εηζνδεκάησλ, ζα απνζηείινπκε ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε Αηηηθήο  κεηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2023, ζπγθεληξσηηθό 

πίλαθα εζόδσλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο θαη ηνπο αληίζηνηρνπο πίλαθεο εμόδσλ γηα ην 

2023 πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο.  

 

ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο, πξόηεηλε ζην ώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξό ηνπ θαη έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ζρεηηθή 
Απόθαζε ( 431 / 29-11-2022 ) ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηνπ 
Αληηδεκάξρνπ Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4555/18 

 
 
     Απνθάζηζε νκόθωλα 

 
 

Δγθξίλεη ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκό ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ θαη 
θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελωλ  θαη κε ρώξωλ  γηα ην έηνο 2023, λα ηζρύζνπλ ηα εμήο : 
 

  Α. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΔΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 

 

Οη ζπληειεζηέο ηωλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θωηηζκνύ πνπ ζα ηζρύνπλ από 1-1-2023 

είλαη νη εμήο: 



 

   Α.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 

1νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία : 1,20 €/κ2 
 

 

2νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θνηλσθειείο κε θεξδνζθνπηθνύο 

θαη θηιαλζξσπηθνύο ζθνπνύο:  0,60€/κ2
 

 

3νο ζπληειεζηήο: γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο: 3,61€/κ2
 

 

Α.2 ΔΙΓΙΚΟΙ ΤΝΣΔΛΔΣΔ: 

 

1νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο, βνεζεηηθνύο ρώξνπο νηθηώλ, 

ζσκαηεία θαη πνιηηηζηηθνύο ζπιιόγνπο: 1,20 €/κ2
 

2νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα από 1 - 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: 0,29 €/κ2
 

3νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα εξγνηαμηαθέο παξνρέο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2 ζην 

νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ νηθνδνκείηαη ην θηίζκα: .0,09 €/κ2
 

4νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ άζθεζε 

πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο κε επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000 κ2: 2,17 €/κ2
 

(ν ζπληειεζηήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 60% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί γηα ηνπο 

ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο (3νο γεληθόο ζπληειεζηήο) ζύκθσλα κε ην άξζξν 1 παξ 5 Ν25/75 & 

άξζξν 5 παξ 1 Ν1080/80) 

5νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ππεξαγνξέο 

ηξνθίκσλ, ζνύπεξ κάξθεη (κηθηά θαηαζηήκαηα) άλσ ησλ 350 κ2 ζε: 6,00 €/κ2
 

6νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηξάπεδεο 

αλεμαξηήησο επηθάλεηαο :ζε  6,00 €/κ2
 

7νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα πεξίπηεξα αλεμαξηήησο επηθάλεηαο : 30,00 €/έηνο 

8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξεο νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα από 1-6.000  κ2: 0,57  €/κ2
 

9νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζε θαηαζηήκαηα, 

θξνληηζηήξηα, γξαθεία, εθπαηδεπηήξηα, βηνκεραλίεο θαη βηνηερλίεο, κάληξε νηθνδνκώλ, 

μπιείαο, βελδηλάδηθα, ζηδεξνδξνκηθέο γξακκέο θαη επηθάλεηα άλσ ησλ 6.000  κ2: 0,17 €/κ2
 

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (8νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

10νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο από 1-6.000 κ2:  

1,70€/κ2
 



11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα κε ζηεγαζκέλα αθίλεηα γηα επαγγεικαηηθνύο ρώξνπο πνπ 

δελ δηαζέηνπλ παξνρέο (ΓΔΖ Α.Δ., ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ., ΑΓΜΖΔ ΑΔ) επηθάλεηαο άλσ ησλ 6.000 κ2:  

0,51€/κ2.  
 

ν ζπληειεζηήο ηνπ ηέινπο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 30% απηνύ πνπ έρεη νξηζζεί 

γηα ηνπο ρώξνπο κε επηθάλεηα 1-6.000 κ2 (11νο εηδηθόο ζπληειεζηήο) 

 

12νο εηδηθόο ζπληειεζηήο: γηα ηα ζηεξνύκελα ειεθηξηθήο εγθαηαζηάζεσο θαη κε 

ρξεζηκνπνηνύκελα αθίλεηα ζην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ ζπληειεζηή ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ, ζηνλ νπνίν ζπληειεζηή ζα άλεθε ην αθίλεην εάλ 

ειεθηξνδνηνύηαλ:. ...€/κ2 

 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ ηειώλ αλά ειεθηξνδνηνύκελν ρώξν ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ 

κέζνδν ησλ πιαζκαηηθώλ κέηξσλ, ζύκθσλα κε ηηο κέρξη ζήκεξα δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κεραλνγξάθεζεο ηεο ΓΔΖ ( άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν.25/75 όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην 

άξζξν 1 παξ.4 ηνπ Ν. 429/76). 

 

ηε ΓΔΖ ζα δνζνύλ  δύναπό ηνπο ηξεηο γεληθνύοζπληειεζηέο ηειώλ θαζαξηόηεηαο & 

ειεθηξνθσηηζκνύ σο εμήο: 

 

1νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 1,20 €/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

απνθιεηζηηθά γηα θαηνηθία 

 

3νο γεληθόο ζπληειεζηήο: Ο ζπληειεζηήο 3,61€/κ2 γηα αθίλεηα πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα 

ηελ άζθεζε πάζεο θύζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 

 

Β. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΦΟΡΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΓΟΣΟΤΜΔΝΩΝ ΥΩΡΩΝ 

 

α) γηα επηθάλεηεο ζηεγαζκέλωλ ρώξωλ: ζε 0,21€/κ2 θσηηδόκελεο επηθάλεηαο εηεζίσο  

β) γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο :ζε 1,00€/κ2 
 

 

γ) Γηα ηηο εξγνηαμηαθέο παξνρέο ζην νηθόπεδν εληόο ηνπ νπνίνπ αλεγείξεηαη νηθνδνκή 

(ΤΠ.Δ.7699/16-3-2012)ν ζπληειεζηήο θόξνπ  ειεθηξoδoηoύκεvσv ρώξσλ είλαη 0,06€/κ2
 

 

ηε ΓΔΖ ζα δνζεί έλαο ζπληειεζηήο θόξνπ ειεθηξνδνηνύκελσλ ρώξσλ:0,21 €/κ2
 

 

 

 Δπίζεο, γηα λα θαηαζηεί δπλαηόο ν θαη’ άξζξν 149 ηνπ Ν. 3463/2006 έιεγρνο 
λνκηκόηεηαο, θαη ζε ηήξεζε ηεο κε αξ. 2/2005 Δγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. πεξί πνιηηηθήο ηηκώλ 
θαη εηζνδεκάησλ, ζα απνζηαιεί ζηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο  κεηά ηε ζύληαμε ηνπ 
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2023, ζπγθεληξσηηθόο πίλαθαο εζόδσλ ηεο ππεξεζίαο 
θαζαξηόηεηαο θαη νη αληίζηνηρνη πίλαθεο εμόδσλ γηα ην 2023 πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 
ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο. 
 
 



     ηνλ θ.  Γήκαξρν αλαζέηεη ηηο παξαπέξα ελέξγεηεο.    

 

 

 

 

     ΑΚΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ                     ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΟΤ Γ.. 

 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ 


