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Από το αριθμ. 31 / 2020 πρακτικό συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βέροιας

Αριθμός Απόφασης:  443 / 2020.
 Π ε ρ ί λ η ψ η

Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερική 
αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Στη Βέροια, σήμερα στις 9 Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη 
και ώρες από 09:00 έως 10:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Βέροιας, συνήλθε σε Τακτική 
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την με ημερομηνία 04-12-2020 γραπτή 
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σε όλα τα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
– Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου 9 μελών βρέθηκαν 
παρόντα 8 μέλη.

Παρόντες      Απόντες
1. Στ. Ασλάνογλου Πρόεδρος
2. Β. Παπαδόπουλος
3. Α. Τσαχουρίδης
4. Στ. Διαμάντης
5. Α. Δέλλας
6. Κ. Τροχόπουλος
7. Α. Λαζαρίδης
8. Δ. Πυρινός

1. Γ. Γουλτίδης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής το από 30-11-2020 εισηγητικό του 
σημείωμα ως Αντιδημάρχου Οικονομικών, που έχει ως εξής:

«Σας γνωρίζουμε ότι:
Στο άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων Δήμων και 

Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε  από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80, ορίζονται τα εξής:
«Διά τας υπό του Δήμου ή Κοινότητας παρεχόμενες υπηρεσίας καθαριότητας των οδών, 

πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως 
απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, 
επιβάλλεται τέλος οριζόμενο δι’αποφάσεως του συμβουλίου….»

 Με την παρ.12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 
ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των 
δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης 
από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.

Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/75, 
όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80.

 Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 
1 του άρθρου 185 του Ν.4555/2018: 

«1. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε 
ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των δήμων και προορίζεται 
αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των 
υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των 
οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, 
παγίως παρεχόμενης από τους δήμους, υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. 
Απαγορεύεται 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.



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.

Η συζήτηση και ψηφοφορία για τη λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου για τον 
καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους διεξάγεται επί της 
πρότασης της Οικονομικής Επιτροπής και επί κατατεθειμένων εναλλακτικών προτάσεων. 
Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας 
από την Οικονομική Επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων. Οι λευκές ψήφοι δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας. Οι εναλλακτικές προτάσεις 
κατατίθενται είτε στην Οικονομική Επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης της εισήγησής της 
είτε στο δημοτικό συμβούλιο, κατά τη συζήτηση και ψήφιση των συντελεστών του ενιαίου 
ανταποδοτικού 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.

Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του 
δημοτικού συμβουλίου συνιστά και τον εγκεκριμένο, αντίστοιχα, γενικό ή ειδικό 
συντελεστή. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία των παρόντων μελών 
του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων 
σε ψήφους προτάσεων». 

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 ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής 
ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Όπως προβλέπει το άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.1080/80, για τους στεγασμένους χώρους 
άλλης χρήσης (καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες κλπ), το εμβαδόν άνω των χιλίων 
(1.000) τ.μ.  και μέχρι τα έξι χιλιάδες (6.000) τ.μ.μπορεί να ορισθεί μειωμένο από το Δ.Σ. 
λαμβανομένων υπόψη των πράγματι παρεχομένων υπηρεσιών καθαριότητας. Για το πέρα 
των 6.000 τ. μ. εμβαδόν, ο συντελεστής δεν μπορεί να ορισθεί μεγαλύτερος του 60% αυτού 
που έχει ορισθεί για χώρους μέχρι 1.000 τ. μ.

 Οι παραπάνω ρυθμίσεις μπορεί να εφαρμόζονται και για τους μη στεγασμένους χώρους 
με εμβαδόν μέχρι 6.000 τ.μ. Για μεγαλύτερο εμβαδόν δεν μπορεί να ορισθεί συντελεστής 
μεγαλύτερος του 30% αυτού που έχει ορισθεί για τα 1.000 πρώτα τ. μ. μη στεγασμένου 
χώρου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ 2/2077/14-1-2005 και τη σχετική νομολογία 
το Δημοτικό 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 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 ΔΕΗ μέχρι τις 30  Νοεμβρίου εκάστου έτους. Ο δε 
οριζόμενος σε αυτήν, συντελεστής ισχύει από 1ης τους μηνός Ιανουαρίου του επόμενου 



έτους για ένα ή περισσότερα ημερολογιακά έτη, οριζόμενα σε αυτήν την ίδια απόφαση. 
(άρθρο 1 παρ. 2 ν. 25/75).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ αριθμ.45/2010: «Οι προθεσμίες της παρ. 2 
του άρθρου 1 του ν. 25/1975 και της παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 για τον 
καθορισμό των συντελεστών του ενιαίου τέλους καθαριότητας και φωτισμού και του ΤΑΠ 
αντίστοιχα, είναι ενδεικτικές και η υπέρβασή τους για εύλογο χρονικό διάστημα δεν 
προκαλεί ακυρότητα των σχετικών αποφάσεων (ΣτΕ 4771/87, ΤρΔΠρΠειρ.4047/91, υπ’ 
αριθμ. 605/03-01-2007 εγκύκλιος μας).

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 Ν.25/75, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του 
άρθρου 185 του Ν. 4555/2018: 

«Οι συντελεστές του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, που καθορίζονται με την απόφαση 
της παραγράφου 1 διακρίνονται σε γενικούς και ειδικούς συντελεστές.

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και 
διαφοροποιούνται ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής:

Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.
Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 

κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς.
Τρίτος συντελεστής: 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».

Σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 9 του Ν.2503/1997, όπως ισχύει, ακίνητα που δεν 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου 
εκπροσώπου του και δεν ηλεκτροδοτούνται, ύστερα από βεβαίωση της Δ.Ε.Η., 
απαλλάσσονται από την καταβολή δημοτικών τελών καθαριότητας για όσο χρόνο 
παραμένουν κλειστά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν.4623/2019: 
«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 συγκεντρώνει 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».

Στην ΚΥΑ οικ. 46735/2020 (ΦΕΚ 3170/Β΄/01.08.2020) Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021–τροποποίηση της 
αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης, ορίζονται τα εξής:

Β.3.1. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες 
(όπως υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας & φωτισμού) για τον Π/Υ 2021 θα 
πρέπει να γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε συνδυασμό με το ύψος 



των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2020. Σε περίπτωση που τα 
εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2020 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη δαπάνη της 
ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2020, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται θα πρέπει να 
συνυπολογιστεί στην απόφαση καθορισμού του ύψους των τελών για το έτος 2021, 
επιφέροντας αύξηση αυτών. Αντίστοιχα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη 
της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των 
τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν 
από:
 την εκτέλεση του Π/Υ του έτους 2019,
 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2020 και μέχρι το μήνα κατάρτισης 

του σχεδίου του Π/Υ 2021,
 την εκτέλεση του Π/Υ 2019 για την ίδια, ως άνω περίοδο (δηλ. εάν το σχέδιο Π/Υ 2021 

καταρτίζεται Ιούλιο 2020, τα στοιχεία Ιαν-Ιουνίου 2019 και 2020),
 την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2020, η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του Π/Υ του έτους 2019.
Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 

λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα πρέπει να:
α) καλύπτουν το σύνολο των δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών 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,

β) μην υπερβαίνουν το ύψος των δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των 
ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της 
ανταποδοτικότητας,

γ) καλύπτουν αποκλειστικά και μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν 
μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες δαπάνες του Δήμου.

Σε εφαρμογή των ανωτέρω παραθέτουμε αναλυτικά τα στοιχεία:
Η εκτέλεση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 έχει ως εξής:
Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0311 «Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού» ποσό 4.466.081,60€ και στον Κ.Α. 06.00.2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» ποσό 977.258,81€, ήτοι σύνολο:5.443.340,41€.

Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 ανήλθαν στο ποσό των 
5.513.739,81€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.20.601 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 1.083.686,09
02.20.602 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 329.926,08
02.20.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 193.780,24
02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές 365.673,57
02.20.606 Λοιπές παροχές   12.550,96
02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη τελών και φόρων 154.023,41
02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.467.863,92
02.20.6231 Διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων 513.858,94
02.20.6233 Μισθώματα μηχανημάτων            0,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων  12.613,00
02.20.626 Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών και λοιπών μέσων  79.642,93
02.20.627 Λοιπές παροχές  26.622,80
02.20.632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων  15.216,74
02.20.6412 Μεταφορά απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων  32.319,20
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων       804,05
02.20.663  Είδη Υγιεινής και  καθαριότητας   28.901,68
02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά 360.257,48
02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 179.969,64
02.20.6699 Προμήθεια αριθμοδεικτών στύλων φωτισμού   20.987,80
02.20.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός            0,00



02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (κάδοι, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ) 231.046,74
02.20.7325 Επεκτάσεις  ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης   35.155,90
02.20.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης     6.025,16
02.20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 281.385,60
02.20.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)   81.427,88

ΣΥΝΟΛΟ 5.513.739,81

Σημειώνεται ότι η αρνητική διαφορά των70.236,61 ευρώ, (ποσοστού της τάξης του 
1,27%) προέκυψε από την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2020  
έχει ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0311 «Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού» ποσό 799.230,07€ και στον Κ.Α. 06.00.2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» εισπράξαμε ποσό 1.120.231,76€, ήτοι σύνολο: 
1.919.461,83€.

Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 
2020 ανήλθαν στο ποσό των 2.053.658,3€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.20.601 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 625.788,08
02.20.602 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 181.480,37
02.20.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ   86.789,00
02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές 219.353,71
02.20.606 Λοιπές παροχές     4.412,81
02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη τελών και φόρων   32.459,56
02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 371.588,27
02.20.6231 Διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων            0,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   13.875,00
02.20.626 Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών και λοιπών μέσων   25.198,04
02.20.627 Λοιπές παροχές          99,20
02.20.632  Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων            0,00
02.20.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών     4.884,85
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων
           0,00

02.20.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας            0,00
02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά 158.489,32
02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού   42.549,77
02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (κάδοι, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ)   85.662,24
02.20.7325 Εγκαταστάσεις  ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως            0,00
02.20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)  139.473,72
02.20.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)    61.554,36

ΣΥΝΟΛΟ 2.053.658,30

Αντίστοιχα για το ίδιο χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 2019 η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού είχε ως εξής:

Στο σκέλος των εσόδων εισπράξαμε στον Κ.Α. 06.00.0311 «Τέλος καθαριότητας και 
φωτισμού» ποσό1.384.325,04€ και στον Κ.Α. 06.00.2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» εισπράξαμε ποσό 971.441,06€, ήτοι 
σύνολο:2.355.766,10€.

Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το χρονικό διάστημα Ιανουάριος – Ιούνιος 
2019 ανήλθαν στο ποσό των 2.277.164,47€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ € 
02.20.601 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 569.259,14
02.20.602 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 182.643,93
02.20.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ   81.178,26
02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές 189.375,60



02.20.606 Λοιπές παροχές            0,00
02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από είσπραξη τελών και φόρων   55.341,65
02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 589.526,15
02.20.6231 Διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων            0,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων   12.613,00
02.20.626 Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών και λοιπών μέσων    19.105,18
02.20.627 Λοιπές παροχές      7.539,20
02.20.632  Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων      1.515,00
02.20.6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών      8.500,00
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων             0,00
02.20.663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας         467,60
02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά  144.168,97
02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού    63.524,92
02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (κάδοι, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ)   79.058,34
02.20.7325 Εγκαταστάσεις  ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως     8.816,87
02.20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 208.832,78
02.20.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.)   55.697,88

ΣΥΝΟΛΟ  2.277.164,47

Η πορεία εκτίμησης εισπράξεων και δαπανών για το έτος 2020 σύμφωνα με τα δεδομένα 
στοιχεία και με βάση την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2019 έχει ως εξής:   

Στο σκέλος των εσόδων αναμένουμε να εισπράξουμε στον Κ.Α. 06.00.0311 «Τέλος 
καθαριότητας και φωτισμού» ποσό 4.385.000,00€ και στον Κ.Α. 06.00.2111 «Τακτικά 
έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού» ποσό 1.150.000,00€, ήτοι σύνολο: 
5.535.000,00€.

Οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2020 αναμένεται να ανέλθουν στο 
ποσό των5.496.400,00€, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.20.601 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 1.146.000,00
02.20.602 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ 322.500,00
02.20.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ 233.000,00
02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές 435.950,00
02.20.606 Λοιπές παροχές 23.000,00
02.20.6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 142.000.00
02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.270.000,00 1.370.000,00
02.20.6231 Διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων 580.000,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 14.950,00
02.20.626 Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών και λοιπών μέσων 110.000,00
02.20.627 Λοιπές παροχές 50.000,00
02.20.632  Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων 12.000,00
02.20.6412 Μεταφορά απορριμμάτων και ογκωδών  αντικειμένων 65.000,00
02.20.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 2.000,00
02.20.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 10.000,00
02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά 382.000,00
02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 200.000,00
02.20.7135 Λοιπός εξοπλισμός (κάδοι, ηλεκτρολογικό υλικό κλπ) 250.000,00
02.20.7325 Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού 50.000,00
02.20.811  Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 160.000,00
02.20.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 80.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 5.496.400,00

Εκ των ανωτέρω εκτιμάται ότι τα εισπραττόμενα έσοδα  θα καλύψουν τις δαπάνες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, για το 2020.

Επιπρόσθετα, στην ΚΥΑ οικ. 46735/2020 (ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεύχος Β’) Παροχή 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2021 
– τροποποίηση της αριθμ. 7028/2004 (Β΄ 253) απόφασης, αναφέρονται τα εξής:



«Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του 
δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, 
στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές 
ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από 
παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για 
τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα 
χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον 
υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). 

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη 
μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν 
(ΚΑΕ 81)». 

Μετά τα ανωτέρω, σας ενημερώνουμε ότι, στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 
2021 και σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ, το ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον Κ.Α. 
εσόδων 06.00.0311 «Τέλος καθαριότητας και φωτισμού», προκύπτει ως εξής:
 Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: 1.384.325,04€
 Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2020: 799.230,07€

Αρνητική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: 585.094,97€
 Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους 2019: 4.466.081,60€

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον Κ.Α. 
06.00.0311 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 4.466.081,60€ (εκτέλεση Π/Υ 2019).

Επίσης  στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021, το ποσό που πρέπει να 
εγγραφεί στον Κ.Α. εσόδων 06.00.2111 «Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού», προκύπτει ως εξής:
 Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2019: : ποσό 971.441,06€, 
 Εκτέλεση προϋπολογισμού Ιανουάριος – Ιούνιος 2020: 1.120.231,76€.

Θετική διαφορά μεταξύ των δύο περιόδων: 148.970,70€.
 Εκτέλεση προϋπολογισμού έτους  2019:977.258,81€.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι, το ποσό που πρέπει να εγγράψουμε στον 
ΚΑ:06.00.2111 δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 1.126.229,51€, (εκτέλεση Π/Υ 2019 
+ θετική διαφορά).

Άρα το σύνολο των εσόδων που θα πρέπει να προβλεφθούν στον υπό κατάρτιση 
προϋπολογισμό του 2021ανέρχεται στο ποσό των 5.592.311,11€.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων δαπανών στον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του 2021 
στην Υπηρεσία Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού ανέρχεται στο ποσό των 
5.628.460,86€, όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα:

Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ €
02.20.601 Αποδοχές τακτικού προσωπικού 1.224.000,00
02.20.602 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΑΧ  342.000,00
02.20.604 Αποδοχές προσωπικού ΙΔΟΧ  200.000,00
02.20.605 Εργοδοτικές εισφορές  457.700,00
02.20.606 Λοιπές παροχές    40.000,00
02.20.6151 Δικαιώματα ΔΕΗ    142.000,00
02.20.6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος 1.480.000,00
02.20.6231 Διάθεση σύμμεικτων στερεών αποβλήτων 620.000,00
02.20.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων      16.000,00
02.20.626 Συντηρήσεις και επισκευές μεταφορικών και λοιπών μέσων  121.000,00
02.20.627 Λοιπές παροχές   30.000,00
02.20.632  Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων      15.000,00
02.20.641 Έξοδα Μεταφορών    30.000,00
02.20.6422 Οδοιπορικά Έξοδα Υπαλλήλων        3.000,00
02.20.6634 Είδη Υγιεινής και Καθαριότητας      8.208,98
02.20.664 Καύσιμα και λιπαντικά  361.520,78



02.20.667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 180.000,00
02.20.713 Πάγιος και λοιπός εξοπλισμός (Καλαθοφόρο, κάδοι, 

ηλεκτρολογικό υλικό κλπ)
220.000,00

02.20.7325 Εγκαταστάσεις  ηλεκτρ/σμού κοινής χρήσης   20.000,00
02.20.7335 Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων   12.000,00
02.20.811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 64.616,67
02.20.812 Πληρωμές επενδυτικών δαπανών (Π.Ο.Ε.) 41.414,43

ΣΥΝΟΛΟ 5.628.460,86

Εκ των ανωτέρω προκύπτει διαφορά ποσού 36.149,75 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί 
από τα αναμενόμενα έσοδα εντός της οικονομικής χρήσης του έτους 2020 από τον ΚΑ 
00.3211 «Έσοδα Τελών Ηλεκτροφωτισμού και Καθαριότητας Προηγούμενων Ετών». 
Διαφορά η οποία, ειρήσθω εν παρόδω, ήδη έχει καλυφθεί από τις εισπράξεις του 
προαναφερόμενου ΚΑ, δεδομένου ότι για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2020 
εμφανίζεται ποσό 86.131,19 ευρώ.

Συνεπώς τα προβλεπόμενα έσοδα για το 2021 καλύπτουν τις προτεινόμενες δαπάνες 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

Με την αριθμ. 742/2019 απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τη μη 
αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου 
Βέροιας για το έτος 2020, οι οποίοι έχουν ως εξής:

Α) Κατηγορία οικιακής χρήσης: 
1) Για την Πόλη της Βέροιας σε 1,60€/τ.μ. και περιλαμβάνει:
α) Τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους οποίους δεν 
περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές.

β) Τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για άσκηση 
επαγγέλματος καθώς και για κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά. 

γ) Τους χώρους γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων εξυπηρέτησης των 
εργαζομένων των σταβλικών εγκαταστάσεων, πλην των χώρων σταβλισμού των ζώων και 
μόνο, για τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ.

δ) Τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking).
2) Για τις υπόλοιπες Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, καθώς και τους Οικισμούς 

της Δημοτικής Κοινότητας Βέροιας σε 1,30€/τ.μ.πλην των χώρων σταβλισμού των ζώων 
και μόνο, για τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ.

Β) Λοιπές κατηγορίες χρήσης:
1) Για την πόλη της Βέροιας και για:
α) Την κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους  χώρους που χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση (καταστήματα, γραφεία, 

κλπ) σε 3,68€/τ.μ.
β) Την κατηγορία υπερκαταστημάτων τροφίμων:
Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150τ.μ. σε 3,68€/τ.μ.
Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150τ.μ. με τέλος 2 ½ φορές το εκάστοτε 

τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης που ισχύει για την πόλη της Βέροιας, δηλαδή 
9,20€/τ.μ.

 γ) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης μέχρι του ορίου των 6.000 τ.μ. σε 1,47€/τ.μ. 
και για το πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. σε 1,50€/τ.μ.

 δ) Για τα Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά κτίρια της εκτός σχεδίου πόλεως Βέροιας περιοχής, 
σε 3,00€/τ.μ. [ πλην περιπτώσεων γ΄], πλην των στεγασμένων αποθηκευτικών τους χώρων 
για τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ., για εμβαδό άνω των 300τ.μ.

2) Για τις Τοπικές Κοινότητες  Γεωργιανών, Καστανιάς, Τριποτάμου, Κ.Βερμίου, 
Ράχης, Κουμαριάς, Αγ. Βαρβάρας, Αμμου και Ασωμάτων και για την κατηγορία 
γενικής χρήσης σε 1,50€/τ.μ.

3) Για τις Δ. Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά  και Μακεδονίδος και για την 
κατηγορία γενικής χρήσης σε 1,50€/τ.μ.  



4) Για τα Βιομηχανικά – Βιοτεχνικά κτίρια εντός και εκτός σχεδίου στις Τ.Κ. 
Γεωργιανών, Καστανιάς, Τριποτάμου, Κ.Βερμίου, Ράχης, Κουμαριάς, Αγ. Βαρβάρας, 
Αμμου και Ασωμάτων καθώς και στις Δ. Ε. Απ. Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και 
Μακεδονίδος σε 2,00€/τ.μ., πλην των στεγασμένων αποθηκευτικών τους χώρων για 
τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ., για εμβαδό άνω των 300τ.μ.

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν αντίστοιχα και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός 
σχεδίου περιοχές των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων.

Ύστερα από τα ανωτέρω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εισηγηθεί προς το 
Δημοτικό Συμβούλιο την αναπροσαρμογή ή μη των τελών καθαριότητας και 
φωτισμού για το έτος 2021.»

Και κάλεσε την Επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.
Κ.Τροχόπουλος: «Προτείνω να αναβληθεί το θέμα λόγω του γεγονότος ότι δεν έχει 

διαμορφωθεί ακόμα το πλαίσιο από το αρμόδιο Υπουργείο λόγω των ειδικών συνθηκών της 
πανδημίας.

Αν ωστόσο δεν γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής, προτείνω την μείωση των τελών σε 
ποσοστό 50% ως εναλλακτική πρόταση λόγω της άνω του εξαμήνου κατάστασης της 
πανδημίας του κορωνοϊού».

Πρόεδρος: Σύμφωνα με την εισήγηση προτείνω τη μη αναπροσαρμογή των τελών 
καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2021. Συμφωνείτε;

Μέλη: Ναι.
Ο Κ.Τροχόπουλος έδωσε αρνητική ψήφο.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη :
1. Το από 30-11-2020 εισηγητικό σημείωμα του Προέδρου, ως Αντιδημάρχου 

Οικονομικών.
2. Την αριθμ. 742/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
3. Τον Πίνακα Εσόδων-Εξόδων Υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 

2020.
4. Την πρόταση του Προέδρου.
5. To αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 «Περί των προσόδων Δήμων και 

Κοινοτήτων» όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρου 4 του Ν.1080/80, του άρθρου 25 
του Ν.1828/89, του άρθρου 1 του Ν.25/75 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 
άρθρου 185 του Ν.4555/2018, την αρ. 2/2077/14-1-2005 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ, του 
άρθρου 11 του Ν.4623/2019 και της αρ. οικ.46735/2020 (Β΄3170/20) «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικ.έτους 2021-τροπ/ση της 
7028/2004 (Β΄253) απόφασης» και του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη μερική αναπροσαρμογή των Τελών 

Καθαριότητας και Φωτισμού, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί με την αριθμ. 742/2019 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τα οποία εφεξής διαμορφώνονται:

«Α) Κατηγορία οικιακής χρήσης:
1) Για την Πόλη της Βέροιας σε 1,60€/τ.μ. και περιλαμβάνει:
α) Τους χώρους που χρησιμοποιούνται για κατοικία ή εγκατάσταση φιλανθρωπικών ή 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου στους οποίους δεν 
περιλαμβάνονται οι ιδιωτικές κλινικές.

β) Τους μη στεγασμένους χώρους ακινήτων που χρησιμοποιούνται για άσκηση 
επαγγέλματος καθώς και για κατοικίες που κατοικούνται εποχιακά.

γ) Τους χώρους γραφείων, αποθηκών και λοιπών χώρων εξυπηρέτησης των 
εργαζομένων των σταβλικών εγκαταστάσεων, πλην των χώρων σταβλισμού των ζώων και 
μόνο, για τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ.

δ) Τους σταθμούς αυτοκινήτων (parking).



2) Για τις υπόλοιπες Κοινότητες, καθώς και τους Οικισμούς της Κοινότητας Βέροιας σε 
1,30€/τ.μ. πλην των χώρων σταβλισμού των ζώων και μόνο, για τους οποίους το τέλος 
διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ.

Β) Λοιπές κατηγορίες χρήσης:
1) Για την πόλη της Βέροιας και για:
α) Την κατηγορία γενικής χρήσης:
Για τους χώρους που χρησιμοποιούνται για εμπορική χρήση (καταστήματα, γραφεία, 

κλπ) σε 3,68€/τ.μ.
β) Την κατηγορία υπερκαταστημάτων τροφίμων:
Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων μέχρι των 150 τ.μ. σε 3,68€/τ.μ.
Για τα πολυκαταστήματα τροφίμων πέραν των 150 τ.μ. με τέλος 2½ φορές το εκάστοτε 

τέλος της κατηγορίας γενικής χρήσης που ισχύει για την πόλη της Βέροιας, δηλαδή 
9,20€/τ.μ.

 γ) Για τους λοιπούς χώρους άλλης χρήσης μέχρι του ορίου των 6.000 τ.μ. σε 1,47€/τ.μ. 
και για το πέραν του ορίου των 6.000 τ.μ. σε 1,50€/τ.μ.

 δ) Για τα Βιομηχανικά–Βιοτεχνικά κτίρια της εκτός σχεδίου πόλεως Βέροιας περιοχής, 
σε 3,00€/τ.μ. [πλην περιπτώσεων γ΄], πλην των στεγασμένων αποθηκευτικών τους 
χώρων, για τους οποίους το τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ., για εμβαδόν άνω των 
300 τ.μ.

2) Για τις Κοινότητες Γεωργιανών, Καστανιάς, Τριποτάμου, Κ.Βερμίου, Ράχης, 
Κουμαριάς, Αγ.Βαρβάρας, Άμμου και Ασωμάτων και για την κατηγορία γενικής χρήσης σε 
1,50€/τ.μ.

3) Για τις Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος και για την κατηγορία 
γενικής χρήσης σε 1,50€/τ.μ.

4) Για τα Βιομηχανικά–Βιοτεχνικά κτίρια εντός και εκτός σχεδίου στις Κοινότητες 
Γεωργιανών, Καστανιάς, Τριποτάμου, Κ.Βερμίου, Ράχης, Κουμαριάς, Αγ.Βαρβάρας, 
Άμμου και Ασωμάτων καθώς και στις Δ.Ε. Απ.Παύλου, Βεργίνας, Δοβρά και Μακεδονίδος 
σε 2,00€/τ.μ., πλην των στεγασμένων αποθηκευτικών τους χώρων για τους οποίους το 
τέλος διαμορφώνεται σε 0,10€/τ.μ., για εμβαδόν άνω των 300 τ.μ.

Οι παραπάνω συντελεστές ισχύουν αντίστοιχα και για ακίνητα που βρίσκονται σε εκτός 
σχεδίου περιοχές των Κοινοτήτων.»

Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   443 / 2020.
.................................................................………………………...………………………...............................

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση, 
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΛΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΟΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Βέροια  10-12-2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ



                                       
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Βέροια                -2020

ΝΟΜΟΣ  ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΒΕΡΟΙΑΣ                       Αριθμ.Πρωτ.: Δ.Υ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛ. ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ταχ. Δ/νση      : Μητροπόλεως  46 
Τ.Κ. 59132  ΒΕΡΟΙΑ

Πληροφορίες : Γ. Νικόπουλος ΠΡΟΣ:
Τηλέφωνο  : 2331350568
FAX           : 2331350515

e-mail  : nikopoulos@veria.gr

ΘΕΜΑ: Αποστολή της αριθμ. 443/2020 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

ΣΧΕΤ.:

Περίληψη απόφασης
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για μερική αναπροσαρμογή 
των τελών καθαριότητας και φωτισμού.

Σας κοινοποιούμε την αριθμ. 443/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για να 
λάβετε γνώση και ανάλογη εφαρμογή.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

Κοινοποίηση
Α/1α
Β΄


