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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      
 
  Στην Ερμούπολη σήμερα 17 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30, η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 
21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018. 

  Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε μεικτή (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη), τηρουμένης 
της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους 
διασφάλισης της δημόσιας υγείας και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 ΦΕΚ 5138/05-11-2021 τεύχος δεύτερο. 

 Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη 
συνεδρίαση ονομαστικά οι: 
 
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ    

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ                    

3. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

4. ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ     

6. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                   

Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης καθώς και 
η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης.   
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ΘΕΜΑ 12o: Καθορισμός δυνητικών τελών για το έτος 2022.  
 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη : 

 

1.Την προφορική εισήγηση του  Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 
20996/11-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το οποίο 
αναφέρονται τα εξής: 

 

«Σύμφωνα με το άρθρο 102 Συντάγματος, προκειμένου οι Ο.Τ.Α. να προάγουν τα τοπικά συμφέροντα και να 
ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων τους, έχουν και φορολογική αρμοδιότητα. 

ΑΔΑ: 9ΠΚΛΩΗΟ-ΣΡ2



Ο Νόμος 1828/89 (Άρθρο 25 παρ. 14) αναφέρει τα εξής: 

Με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη ή εισφορές για υπηρεσίες ή 
τοπικά έργα της περιοχής τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της 
περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά ή οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό 
χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια ορίζονται με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Σύμφωνα επίσης με την υπ’ αρ. πρωτ. 605/Εγκ.1/3-1-2007 εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΔΑ περί επιβολής 
ανταποδοτικών τελών, είναι δυνατή η επιβολή τους, έναντι ειδικών παρεχομένης υπηρεσίας, προς την οποίαν 
τελούν σε σχέση αντιστοιχίας και αποσκοπούν στην κάλυψη του κόστους παροχής της. 

Η αναλογική σχέση μεταξύ του κόστους για την πραγματοποίηση έργων και υπηρεσιών και των 
προσδοκώμενων εσόδων που θα προκύψουν από τα τέλη εκφράζεται όχι κατ' ανάγκην με την απόλυτη 
ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων-εξόδων), αλλά με μία κατά προσέγγιση αναλογική μεταξύ τους σχέση, 
η οποία αναγκαίως υπόκειται και στις διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή μη των προβλέψεων 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η δυνητική φορολογία που προτείνεται με την παρούσα εισήγηση, έχει τοπικό και 
εξαιρετικό χαρακτήρα, και προορίζεται αποκλειστικά ανά περίπτωση για την κάλυψη των δαπανών παροχής 
υπηρεσιών, εργασιών και έργων  που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και αποσκοπούν και στην ανάπτυξη της 
περιοχής αλλά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. 

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ και ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

Το πολιτιστικό και τουριστικό τέλος, επιβάλλεται, δεδομένης της ιδιαιτερότητας των αρχιτεκτονικών 
πολιτιστικών μνημείων και οικισμών του νησιού της Σύρου και την αυξημένη τουριστική του κίνηση. 

Η Σύρος σύμφωνα με το ΠΔ 899/1976 έχει ανακηρυχτεί ως τουριστικός τόπος. 

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά αυξάνουν για το Δήμο, τις ανάγκες και κατ’ επέκταση τα κόστη, για παρεμβάσεις 
και δράσεις τόσο για την υποστήριξη, τη συντήρησή όσο και για την ανάπτυξή της πολιτιστικής και τουριστικής 
φυσιογνωμίας του νησιού.  

Τα έργα και οι δράσεις που ανταποδοτικά αντιστοιχίζονται στα έσοδα του εν λόγω τέλους, είναι συγκεκριμένα, 
προγραμματίζονται για έκαστο έτος με αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή κατόπιν ενεργούς 
συμμετοχής και διαβούλευσης των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, και λαμβάνουν όλες τις σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία εγκρίσεις. Τα έργα και οι δράσεις αυτές ανά περίπτωση  αναφέρονται σε ορισμένο κύκλο 
πολιτών και η  ωφέλεια από τα εν λόγω τέλη αφορά, στην βελτίωση της ποιότητας ζωής καθώς και στην 
ανάπτυξη της περιοχής.  

Οι υπόχρεοι καταβολής του Πολιτιστικού και Τουριστικού Τέλους ορίζονται με:  

τη με αριθμ.326/1991 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης περί «Επιβολής τέλους πολιτιστικών – 
καλλιτεχνικών εκδηλώσεων»,  

τη με αριθμ.349/1995 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ερμούπολης περί «Επιβολής τέλους Τουριστικής 
προβολής Ερμούπολης – Σύρου»,  

τη με αριθμ.221/1999 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ποσειδωνίας περί «Επιβολής τέλους για τη διοργάνωση 
πολιτιστικών εκδηλώσεων (πολιτιστικό τέλος)» και  

τη με αριθμ.34/1999 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Ποσειδωνίας περί «Επιβολής Τέλους Τουριστικής 
Προβολής».  

 

Για το έτος 2021, το Πολιτιστικό Τέλος και το Τουριστικό Τέλος ορίζονταν σύμφωνα με την 259/2020 απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΤΑΞΩΗΟ-Ρ56) ως εξής:  

ΧΡΗΣΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ 

ΟΙΚΙΑΚΗ 0,10 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 0,10 0,23 
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1. Πολιτιστικό τέλος για το έτος 2022 

Για τον υπολογισμό των εσόδων του έτους 2022, λαμβάνονται υπόψη, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 
που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΔΔΗΕ Αυγούστου 2021, ανά συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) 
και ο προτεινόμενος συντελεστής: 

 

Χρήση   Τετραγωνικά Μέτρα Συντελεστής Έσοδα 

Οικιακή 1.476.126,40 0,10 147.612,64 

Επαγγελματική 320.723,00      0,10 32.072,30 

Γενικό Σύνολο 179.684,94 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ.55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’αρ. 
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», τα έσοδα του πολιτιστικού τέλους υπολογίζονται ως εξής: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2020 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2021 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

0471.00
1 

Έσοδα τέλους 
πολιτιστικών 
καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 

132.000,00 145.542,79 57.248,82 61.610,27 126.024,20 114.898,66 115.000,00 

2116.00
1 

Έσοδα τέλους 
πολιτιστικών 
καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 

30.000,00 27.000,00 26.541,23 29.716,59 27.062,54 40.266,66 40.000,00 

3216.00
1 

Έσοδα τέλους 
πολιτιστικών 
καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων 

1.736,38 864,01 488,81 13,34 602,54 22,87 1.422,64 

Σύνολο Εσόδων 163.736,38 173.406,80 84.278,86 91.340,20 153.689,28 155.188,19 156.422,64 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2019* 

    18.755,32   

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2020* 

     82.922,99  

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5111) 

      9.964,99 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5113) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 62.103,99 

Γενικά Σύνολα   84.278,86 91.340,20 172.444,60 238.111,18 228.491,62 

 

Αντίστοιχα οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες που αφορούν το Πολιτιστικό τέλος προσδιορίζονται παρακάτω. Ομοίως 
στη στήλη Προϋπολογισμός 2022 καθορίζεται η διάθεση τους ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Λειτουργικές δαπάνες Πολιτιστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 

Πληρωθέντ
α 
31/07/202
0 

Πληρωθέντ
α 
31/07/202
1 

Πληρωθέντ
α 
31/12/202
0 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

15.6041
.009 

Αποδοχές 
έκτακτου 
καλλιτεχνικού 
προσωπικού 

0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 

15.6054
.011 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
έκτακτου 
καλλιτεχνικού 
προσωπικού 

0,00 6.670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.670,00 

15.6262
.006 

Επισκευή 
υδραυλικών 
εγκαταστάσεων 
στο Θέατρο 
Απόλλων 

0,00 11.000,00 0,00 0,00 9.052,00 0,00 0,00 

15.6414
.002 

Υπηρεσίες 
μεταφοράς και 
στησίματος 
εξοπλισμού 
αθλητικών και 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

15.6471
.001 

Έξοδα 
πολιτιστικών 
δραστηριοτήτων 

5.000,00 100.000,00 0,00 1.334,00 3.860,00 100.000,00 100.000,00 

15.6471
.002 

Φεστιβάλ 
Εκκλησιαστικού 
Οργάνου "ΑΝΩ" 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 

15.6471
.003 

Δαπάνες 
αποκριάτικων 
εκδηλώσεων 

20.000,00 20.000,00 5.983,07 5.238,00 5.983,07 5.238,00 20.000,00 

15.6471
.004 

Έξοδα 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων 
"ΣΥΡΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ" 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 18.029,20 0,00 0,00 

15.6471
.005 

Φεστιβάλ Eye's 
Walk Digital 
Festival 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 

15.6471
.006 

Φεστιβάλ Τζαζ 3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 

15.6471
.007 

Φεστιβάλ 
Σεμινάρια 
Κιθάρας 

4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471
.008 

Φεστιβάλ 
Διεθνούς 
κλασικής 
μουσικής 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.960,00 0,00 0,00 

15.6471
.009 

Φεστιβάλ ΑΝΙΜΑ 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 
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15.6471
.010 

Τεχνική 
υποστήριξη 
εκδηλώσεων 

5.000,00 0,00 0,00 0,00 4.514,00 0,00 5.000,00 

15.6471
.011 

Δαπάνες 
εικαστικών 
εκθέσεων 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 7.068,00 0,00 10.000,00 

15.6471
.012 

Παροχή 
υπηρεσιών 
οργάνωσης 
πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του 
Θεάτρου 
Απόλλων 

24.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 

15.6471
.013 

Φεστιβάλ 
"S.I.F.F." 

3.500,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 

15.6471
.014 

Φεστιβάλ 
Ρεμπέτικου 
"Μάρκος 
Βαμβακάρης" 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471
.015 

Δαπάνες 
Χριστουγεννιάτικ
ων εκδηλώσεων 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

15.6471
.016 

Φεστιβάλ 
Ακορντεόν 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471
.017 

Φεστιβάλ Χορού 
DanceFest 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471
.019 

Παιδικό Εφηβικό 
Φεστιβάλ 
Παραδοσιακών 
Χορών 
"ΣΥΡΙΑΝΟΠΑΤΩ" 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471
.022 

Δράσεις παιδείας 
- Εργαστήρια για 
εφήβους & 
παιδιά 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 

15.6615
.002 

Προμήθεια 
επανέκδοσης 
βιβλίου Μάνου 
Ελευεθρίου για 
το θέατρο 
Απόλλων 

0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 160.800,00 183.670,00 5.983,07 6.572,00 75.566,27 110.238,00 207.470,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Επενδυτικές δαπάνες Πολιτιστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
20 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
21 

Πληρωθέν
τα 
31/12/202
0 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

15.7131
.008 

Προμήθεια 
αναβατορίου 
φορτίου στο 
Θέατρο Απόλλων 

10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.7135
.017 

Προμήθεια 
οργάνων για τις 

1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 1.499,78 0,00 3.000,00 
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ανάγκες της 
Δημοτικής 
Φιλαρμονικής 

15.7135
.018 

Προμήθεια 
στολών για τις 
ανάγκες της 
Δημοτικής 
Φιλαρμονικής 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

15.7135
.026 

Αναβάθμιση 
εξοπλισμού του 
θεάτρου 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 1.758,00 0,00 5.000,00 

15.7135
.037 

Προμήθεια νέας 
κλιματιστικής 
μονάδας στο 
Θέατρο Απόλλων 

0,00 55.180,00 0,00 0,00 0,00 50.096,00 0,00 

15.7331
.021 

Επισκευή 
ηλεκτρονικών 
πινάκων και 
κλιματιστικής 
μονάδας θεάτρου 
ΑΠΟΛΛΩΝ 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.7413
.007 

Μουσειογραφική 
Μελέτη για την 
δημιουργία 
χώρου για τον 
Μάνου 
Ελευθερίου 

0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 

70.7135
.004 

Εξοπλισμός 
ενυδρείου Κινίου 

2.000,00 3.000,00 0,00 1.537,60 2.999,56 1.708,20 2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 38.500,00 93.180,00 0,00 1.537,60 6.257,34 51.804,20 27.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Δαπάνες Προηγούμενης Χρήσεως Πολιτιστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
20 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
21 

Πληρωθέν
τα 
31/12/202
0 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

15.8115 Διάφορα έξοδα 16.318,53 15.900,00 7.698,00 4.000,00 7.698,00 4.000,00 6.716,00 

15.8121 

Αγορές κτιρίων 
τεχνικών έργων 
και προμήθειες 
παγίων 

0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.248,99 

00.8511
.001 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων 
κατά Π.Ο.Ε εντός 
του οικονομικού 
έτους 

1.488,68 798,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 17.807,21 19.698,95 7.698,00 4.000,00 7.698,00 4.000,00 9.964,99 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Σύνολο δαπανών Πολιτιστικού τέλους 
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Συγκεντρωτικά Στοιχεία Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 

Πληρωθέν
τα 
31/07/202
0 

Πληρωθέν
τα 
31/07/202
1 

Πληρωθέν
τα 
31/12/202
0 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 160.800,00 183.670,00 5.983,07 6.572,00 75.566,27 110.238,00 207.470,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 38.500,00 93.180,00 0,00 1.537,60 6.257,34 51.804,20 27.000,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 17.807,21 19.698,95 7.698,00 4.000,00 7.698,00 4.000,00 9.964,99 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 3-5 217.107,21 296.548,95 13.681,07 12.109,60 89.521,61 166.042,20 244.434,99 

 

 

2. Τουριστικό τέλος για το έτος 2022 

Για τον υπολογισμό των εσόδων του έτους 2022, λαμβάνονται υπόψη, το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων 
που αναφέρονται στο αρχείο ΔΕΔΔΗΕ Αυγούστου 2021, ανά συντελεστή χρέωσης (Οικιακό ή Επαγγελματικό) 
και ο προτεινόμενος συντελεστής: 

 

Χρήση Τετραγωνικά Μέτρα Συντελεστής Έσοδα 

Επαγγελματική  320.723,00 0,23 73.766,29 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ.55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’αρ. 
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», τα έσοδα του τουριστικού τέλους υπολογίζονται ως εξής: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2020 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2021 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

0471.002 
Έσοδα 
τουριστικού 
τέλους 

36.000,00 60.223,51 15.574,59 25.957,73 34.286,97 44.380,04 45.000,00 

2116.002 
Έσοδα 
τουριστικού 
τέλους 

8.000,00 27.000,00 7.206,31 7.832,78 7.312,39 9.857,26 11.000,00 

3216.002 
Έσοδα 
τουριστικού 
τέλους 

1.277,93 1.277,93 284,33 17,40 302,01 29,83 1.087,21 

Σύνολο Εσόδων 45.277,93 88.501,44 23.065,23 33.807,91 41.901,37 54.267,13 57.087,21 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2019* 

    27.651,89   

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2020* 

     58.646,68  

Χρηματικό Υπόλοιπο 2021 
(Κ.Α 5111) 

      101.246,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 2021 
(Κ.Α 5113) 

  0,00 0,00  0,00 0,00 
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Γενικά Σύνολα   23.065,23 33.807,91 69.553,26 112.913,81 158.333,21 

 

Αντίστοιχα οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες που αφορούν το Τουριστικό τέλος προσδιορίζονται παρακάτω. Ομοίως 
στη στήλη Προϋπολογισμός 2022 καθορίζεται η διάθεση τους ως εξής: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Λειτουργικές δαπάνες Τουριστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 
Π/Υ 
2021 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
20 

Πληρωθέντ
α 
31/07/2021 

Πληρωθέντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η 2021 

Π/Υ 2022 

00.6162
.002 

Περί 
ανάθεσης 
του 
τουριστικού 
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 
σε εξωτερικό 
συνεργάτη 

7.000,00 
75.000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 24.800,00 

00.6423 

Οδοιπορικά 
έξοδα και 
αποζημίωση 
τρίτων 

3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

00.6431
.004 

Συντήρηση 
λογισμικού 
και 
επικαιροποίη
ση 
περιεχομένο
υ 
Τουριστικού 
Portal 

2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

00.6431
.006 

Παραγωγή 
(με 
δημιουργικό) 
VIDEO 
τουριστικής 
προβολής 
Σύρου 

5.000,00 
10.000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

00.6431
.008 

Εκτυπώσεις 
φυλλαδίων 
προωθητικώ
ν και 
διαφημιστικ
ών υλικών-
flyers-
banners-
παρουσιάσει
ς power 
point 

3.000,00 0,00 0,00 0,00 1.736,62 0,00 0,00 

00.6431
.009 

Παραγωγή 
τουριστικού 
εντύπου 

7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

00.6431 Δαπάνες 10.000,00 30.000, 0,00 0,00 400,00 1.736,00 37.200,00 
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.010 διαφήμισης 00 

00.6431
.015 

Οργάνωση 
προγραμμάτ
ων 
επιμόρφωση
ς 
επαγγελματι
ών 
τουρισμού 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

00.6432
.001 

Συμμετοχή 
σε 
τουριστικές 
εκθέσεις στο 
εσωτερικού 
και 
εξωτερικού 

10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

00.6433
.001 

Τιμητικές 
διακρίσεις, 
αναμνηστικά 
δώρα και 
έξοδα 
φιλοξενίαςφ
υσικών 
προσώπων 
και 
αντιπροσωπε
ιών 

11.000,00 0,00 0,00 0,00 999,00 4.476,40 0,00 

00.6433
.004 

Ταξίδια 
γνωριμίας 
media & 
bloggers με 
σκοπό τη 
δημιουργία 
θετικής 
δημοσιότητα
ς 

2.000,00 
5.000,0
0 

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

00.6434
.010 

Έξοδα 
διοργάνωσης 
Φεστιβάλ 
Εναλλακτικο
ύ/Θαλάσσιου 
Τουρισμού/Γ
αστρονομίας 

0,00 
10.000,
00 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 60.100,00 
130.000
,00 

0,00 0,00 3.135,62 6.212,40 82.000,00 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Επενδυτικές δαπάνες Τουριστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή 
Π/Υ 
2020 

Π/Υ 
2021 

Πληρωθέ
ντα 
31/07/20
20 

Πληρωθέντ
α 
31/07/2021 

Πληρωθέντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η 2021 

Π/Υ 2022 
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 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Δαπάνες Προηγούμενης Χρήσεως Τουριστικού Τέλους 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 

Πληρωθέν
τα 
31/07/202
0 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

00.8113 
Αμοιβές και 
έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 73.160,00 

00.8115 Διάφορα έξοδα 7.697,27 15.170,40 7.770,96 0,00 7.770,96 14.599,99 28.086,00 

00.8511.
001 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων 
κατά Π.Ο.Ε 
εντός του 
οικονομικού 
έτους 

1.186,39 810,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,50 

 ΣΥΝΟΛΑ 8.883,66 15.980,89 7.770,96 0,00 7.770,96 21.599,99 102.289,50 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Σύνολο δαπανών Τουριστικού Τέλους 

Συγκεντρωτικά Στοιχεία Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
Πληρωθέντ
α 
31/07/2020 

Πληρωθ
έντα 
31/07/2
021 

Πληρωθέντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣ
Η 2021 

Π/Υ 2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 60.100,00 130.000,00 0,00 0,00 3.135,62 6.212,40 82.000,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 9 8.883,66 15.980,89 7.770,96 0,00 7.770,96 21.599,99 102.289,50 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 7-9 68.983,66 145.980,89 7.770,96 0,00 10.906,58 27.812,39 184.289,50 

 

 

3.  Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος επί των οικοδομικών αδειών για το έτος 2022 

Προκειμένου οι Ο.Τ.Α. να προάγουν τα τοπικά συμφέροντα και να ικανοποιούν τις ανάγκες των κατοίκων τους 
(άρθρο 102 Σ), έχουν και φορολογική αρμοδιότητα. Σύµφωνα µε το άρθρο 25 παρ. 14 ν. 1828/1989, είναι 
δυνατή η εκ µέρους των Ο.Τ.Α. επιβολή ανταποδοτικών τελών ή εισφορών, για την αντιµετώπιση δαπανών για 
υπηρεσίες ή έργα στην περιοχή τους, που συµβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην ανάπτυξη της 
περιοχής και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα και το 
ύψος τους, οι υπόχρεοι καταβολής τους καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια ορίζονται µε απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου. Η φορολογική αρµοδιότητα των Ο.Τ.Α. δεν είναι απεριόριστη, καθώς προβλέπονται 
περιορισµοί στο άρθρο 78 παρ. 1 και 4, του Συντάγµατος, σύµφωνα µε το οποίο είναι ανεπίτρεπτη η επιβολή ή 
η είσπραξη φόρων χωρίς τυπικό νόµο, που να καθορίζει το υποκείµενο της φορολογίας και το εισόδηµα, το 
είδος της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες τους, στις οποίες αναφέρεται ο νόµος. 
Επίσης το αντικείµενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές ή εξαιρέσεις από τη 
φορολογία, δεν µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενο φορολογικής εξουσιοδότησης. Επίσης, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 82 ν. 1943/1991, για την είσπραξη των ανταποδοτικών τελών µέσω των λογαριασµών 
κατανάλωσης ρεύµατος από τη ∆.Ε.Η., απαιτείται κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού 
Οικονοµικών ή του εποπτεύοντος τη συγκεκριµένη Επιχείρηση υπουργού, µε την οποία και ρυθµίζονται 
ειδικότερα λεπτοµερειακά, διαδικαστικά και τεχνικά θέµατα για την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. 
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Περαιτέρω, µε πλήθος αποφάσεων του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έχουν εξετάσει τη νοµιµότητα 
επιβολής διαφόρων ανταποδοτικών τελών από Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, έχει κριθεί ότι η νοµιµότητα των τελών 
αυτών εξαρτάται από την επαρκή αιτιολογία των αποφάσεων που τα επιβάλλουν, η οποία πρέπει να 
περιλαµβάνεται είτε στο σώµα της απόφασης, είτε στον οικείο φάκελο. Συγκεκριµένα, απαιτείται να 
προβλέπονται σωρευτικά: (α) ο κύκλος των ωφελουµένων προσώπων, (β) το συγκεκριµένο έργο ή υπηρεσία, 
(γ) η ειδική ωφέλεια για τους υπόχρεους καταβολής και (δ) η αναλογική σχέση µεταξύ του κόστους για την 
πραγµατοποίηση έργων και υπηρεσιών και των προσδοκώµενων εσόδων που θα προκύψουν από τα τέλη. Η 
αναλογία αυτή εκφράζεται όχι κατ’ ανάγκην µε την απόλυτη ισοσκέλιση των δύο κονδυλίων (εσόδων-εξόδων), 
αλλά µε µία κατά προσέγγιση αναλογική µεταξύ τους σχέση, η οποία αναγκαίως υπόκειται και στις 
διαφοροποιήσεις από την επαλήθευση ή µη των προβλέψεων. Επίσης, η ειδικότητα των τελών δεν επιτρέπει την 
επιβολή τους για έργα που αποτελούν νοµοθετηµένο αντικείµενο των αρµοδιοτήτων των Ο.Τ.Α., η 
χρηµατοδότηση των οποίων γίνεται από άλλα τακτικά έσοδά τους. Τέλος, τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη 
της παρ. 14 του άρθρου 25 ν. 1828/1989, πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την κάλυψη των δαπανών που 
έχουν σχέση µε τις υπηρεσίες ή τα έργα για τα οποία επιβάλλονται, και όχι για άλλες δαπάνες των Ο.Τ.Α.. 
Τέλος, µε σχετική εγκύκλιό της προς όλους τους Ο.Τ.Α. (αριθµ. πρωτ: οικ. 2077/14- 1-2005), η αρµόδια ∆/νση 
του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α., έχοντας προφανώς υπόψη τη σχετική νοµολογία του ΣτΕ, έχει τονίσει ότι για να είναι 
νόµιµες οι αποφάσεις των οικείων συλλογικών οργάνων που επιβάλλουν τα τέλη αυτά, πρέπει να 
ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια: (α) να αναφέρονται σε συγκεκριµένο έργο ή παροχή 
υπηρεσιών, (β) να προσδιορίζουν τον κύκλο των ωφελουµένων προσώπων, (γ) να ορίζουν την ειδική ωφέλεια 
που απορρέει για τους υπόχρεους για την καταβολή τους, και (δ) να αιτιολογούνται ειδικώς, µε την παράθεση 
συγκεκριµένων στοιχείων αναφορικά µε τον προϋπολογισµό εσόδων-εξόδων, αλλά και το εύρος του κύκλου 
των ωφελουµένων προσώπων, προκειµένου να είναι δυνατός ο έλεγχος της τήρησης της αρχής της 
ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειµενική επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. 

Σε συνέχεια των ανωτέρω, τα δυνητικά πολεοδομικά τέλη (ΚΑ 0471.005) επιβάλλονται βάσει : του άρθρου 82, 
παρ. 2, του ΠΔ 30/96 «…1. Τα τακτικά έσοδα της Ν.Α. είναι: α. Τακτικά, που προέρχονται από: 1) φόρους, τέλη 
δικαιώματα και εισφορές, 2) εισοδήματα από εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας, 3) ειδική 
ετήσια οικονομική ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού για την κάλυψη του κόστους άσκησης κρατικών 
αρμοδιοτήτων, οι οποίες μεταβιβάζονται στη Ν.Α., 4) κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, 5) πιστώσεις του 
προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων, 6) τέλη, δικαιώματα και εισφορές ανταποδοτικού χαρακτήρα. [Αρχή 
Τροποποίησης]7) Οι κάθε φύσεως επιχορηγήσεις που προέρχονται από το Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών για την 
υλοποίηση των αγροτικών προγραμμάτων – ΠΡΟΣΘ. ΠΕΡ. 7 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14 ΤΟΥ Ν. 2732/99, 
ΦΕΚ-154 Α’ [Τέλος Τροποποίησης] 

β. 'Εκτακτα, που προέρχονται από: 

1) έσοδα από τέλη για χρήση έργων που γίνονται με δανεισμό, 2) δάνεια, δωρεές, κληροδοσίες και 
κληρονομίες, 3) επιχορηγήσεις φορέων του δημόσιου τομέα, 4) εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και 5) 
χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, 6) κάθε άλλη πηγή. 

2. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για 
υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών 
και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Ν.Α. Τα τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό 
χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια ορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου….» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 22, παρ. 2, του Ν. 2218/94 στο οποίο αναφέρεται : «…2. Με απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου 
μπορεί να επιβάλλονται τέλη, δικαιώματα ή εισφορές για υπηρεσίες ή έργα που συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής, στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Ν.Α. Τα 
τέλη, τα δικαιώματα και οι εισφορές αυτές έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Το ύψος των τελών ή εισφορών, οι 
υπόχρεοι στην καταβολή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια ορίζονται με την απόφαση του νομαρχιακού 
συμβουλίου.». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, παρ. 1-4 «…Άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων από τους δήμους 1.α) 
Από 1ης Ιανουαρίου 2011 ασκούνται, από τους δήμους, οι πρόσθετες αρμοδιότητες που τους απονέμονται, 
σύμφωνα με τις παραγράφους 1 (υπ’ αριθμούς 11 έως και 26), 2 (υπ’ αριθμούς 15 έως και 28), 3 (υπ’ αριθμούς 
Β7 έως και 25), 4, 5 (υπ’ αριθμούς 1 έως και 7) και 6 του προηγούμενου άρθρου. 

[Αρχή Τροποποίησης]Κατ' εξαίρεση ως χρόνος έναρξης άσκησης από τους δήμους της αρμοδιότητας της παρ. 4 
υπ' αριθμ. 18 του προηγούμενου άρθρου, η οποία περιλαμβάνει κα τα μουσικά και καλλιτεχνικά γυμνάσια και 
λύκεια, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2011 - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 10η ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3870/10, ΦΕΚ-138 Α/9-8-10 [Τέλος Τροποποίησης] 

β) Η έναρξη άσκησης των λοιπών πρόσθετων αρμοδιοτήτων που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 1 (υπ’ 
αριθμούς 27 έως και 29), 2 (υπ’ αριθμούς 29 έως και 39), 3 (υπ’ αριθμούς Β26 έως και 34) και 5 (υπ’ αριθμούς 
8 έως 69) του προηγούμενου άρθρου πραγματοποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2013. 
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[Αρχή Τροποποίησης]«Πριν την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου και κατ’ εξαίρεση των κειμένων 
διατάξεων, οι δήμοι δύνανται να εγγράφουν στον προϋπολογισμό τους πιστώσεις και να συνάπτουν δημόσιες 
συμβάσεις, που αφορούν την άσκηση της αρμοδιότητας της παραγράφου 4 υπ’ αριθμ. 18 του προηγούμενου 
άρθρου για το σχολικό έτος 2011-2012.» - ΠΡΟΣΘ. ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΜΕ ΤΗΝ 
ΠΑΡ. 10 ΤΟΥ ΑΡΘ. 58 ΤΟΥ Ν. 3966/11, ΦΕΚ-118 Α/24-5-11[Τέλος Τροποποίησης].  (Βλ. και το άρθρο 1 της 
ΠΝΠ 31/31-12-12, ΦΕΚ-256 Α/31-12-12, Ζητήματα αρμοδιοτήτων των άρθρων 94, 95 και 204 του ν. 
3852/2010) (βλ. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 532/7-1-13 (ΑΔΑ: ΒΕΦ3Ν-ΥΧ1): Ενημέρωση επί των διατάξεων της από 
31.12.2012  Πράξης  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Α'256/31-12-2012). 

2. Αν σε δήμους του ίδιου νομού, δεν υφίστανται υπηρεσίες, με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και 
προσωπικού, προς άσκηση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων που απονέμονται σε αυτούς με το άρθρο 94, 
περιλαμβανομένων και των τεχνικών υπηρεσιών, για τις σχετικές αρμοδιότητες παρέχεται, υποχρεωτικώς, 
διοικητική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού ή από άλλο εγγύτερο δήμο, όπως αυτός ορίζεται με 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας, η οποία εκδίδεται μέχρι 31.10.2010. Για την έκδοση της 
προηγούμενης απόφασης, σχετικά με τον προσδιορισμό του εγγύτερου δήμου, απαιτείται προηγούμενη 
εισήγηση του δήμου που θα εξυπηρετηθεί διοικητικά, η οποία παρέχεται εντός μηνός αφότου ζητηθεί. 
Αποφασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία για τα 
μονομελή ή συλλογικά αιρετά όργανα ασκούνται από τον οικείο δήμο. 

3. Ο δήμος της έδρας του νομού παρέχει, επίσης, διοικητική υποστήριξη για την έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Εάν η οικεία αρμοδιότητα έχει απονεμηθεί με σχετικό προεδρικό διάταγμα, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 61 του ν. 947/1979 (ΦΕΚ 69 Α΄) σε άλλους δήμους του ίδιου νομού, οι δήμοι αυτοί εξακολουθούν 
να την ασκούν. 

4. Η διοικητική υποστήριξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων παραγράφων από το δήμο 
της έδρας του νομού παρέχεται μέχρι 31.12.2012. Μέχρι την ίδια ημερομηνία οι λοιποί δήμοι του ίδιου νομού 
υποχρεούνται να έχουν οργανώσει αντίστοιχες υπηρεσιακές μονάδες.» και άρθρο 283, παρ. 2 και 17 του Ν. 
3852/10, «…Τελικές Ρυθμίσεις 

2. Από την έναρξη λειτουργίας των περιφερειών καταργούνται οι ενιαίες νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, οι 
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και τα νομαρχιακά διαμερίσματα. 

Οι περιφέρειες υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, μετά την έναρξη ασκήσεως των αρμοδιοτήτων τους, σε όλα τα 
δικαιώματα, περιλαμβανομένων και των εμπραγμάτων, καθώς και στις υποχρεώσεις, των Νομαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων. 

[Αρχή Τροποποίησης]«Οι εκκρεμείς δίκες των πρώην Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός από αυτές που 
αφορούν πράξεις ή παραλείψεις των πολεοδομικών γραφείων που συνεχίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για 
τα θέματα αυτά, συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από τις ιδρυόμενες περιφέρειες, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς 
να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για την καθεμία από αυτές.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ 
ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘ. 6 ΤΟΥ Ν. 4071/12, ΦΕΚ-85 Α/11-4-12 [Τέλος Τροποποίησης] 

[Αρχή Τροποποίησης]«Οι δήμοι και οι περιφέρειες υπεισέρχονται αυτοδικαίως σε πάσης φύσεως υποχρεώσεις 
και δικαιώματα, εξαιρουμένων των εμπραγμάτων, που βάσει διατάξεων νόμων και κανονιστικών πράξεων 
συνδέονται με αρμοδιότητες που μεταφέρονται σε αυτούς. Όταν οι υποχρεώσεις, που προέρχονται από τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων, αφορούν στην πληρωμή δαπανών, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι υπόχρεοι για την 
καταβολή τους στην περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το προβλεπόμενο από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων 
σχετικό παραστατικό από τους δικαιούχους ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση μέχρι 31.12.2010 
για τους δήμους ή 30.6.2011 για τις περιφέρειες. 

Ομοίως οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι δικαιούχοι απαιτήσεων που συνδέονται με τις μεταφερόμενες 
αρμοδιότητες, για τις οποίες δεν έχουν αποσταλεί οι χρηματικοί κατάλογοι προς ταμειακή βεβαίωση μέχρι τις 
ανωτέρω προθεσμίες. Στις περιπτώσεις αυτές, οι σχετικές εκκρεμείς δίκες της πρώην Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης ή της πρώην κρατικής περιφέρειας συνεχίζονται, αυτοδικαίως, από το δήμο ή την περιφέρεια που 
αφορά το αντικείμενο της δίκης, χωρίς να διακόπτονται και χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη 
συνέχισής τους. 

Οι δήμοι και οι περιφέρειες από την έναρξη άσκησης των μεταφερόμενων σε αυτούς αρμοδιοτήτων 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως στις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων που είχαν συναφθεί για τη στέγαση των 
υπηρεσιών που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, εφόσον οι οικείες υπηρεσίες εξακολουθούν να 
στεγάζονται στα μισθωμένα ακίνητα. 

Σε περίπτωση που στο ακίνητο στεγάζονται από κοινού και υπηρεσίες άλλων φορέων, η υπεισέλευση 
πραγματοποιείται κατ’ αναλογία των χρησιμοποιούμενων ανά φορέα τετραγωνικών μέτρων. Ομοίως, αναλογικά 
επιμερίζονται και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες.» - ΠΡΟΣΘ. ΤΩΝ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΩΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 283 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ ΑΡΘ. 49 ΤΟΥ Ν. 3943/11, ΦΕΚ-66 Α/31-3-11[Τέλος Τροποποίησης]. 
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…………. 17. Διατάξεις νόμων και κανονιστικού χαρακτήρα πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στην εδαφική 
περιφέρεια των συνενούμενων ΟΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν.», προκύπτει ότι οι νέοι δήμοι που 
δημιουργούνται από τη συνένωση παλαιοτέρων δήμων και κοινοτήτων και στους οποίους απονέμονται 
αρμοδιότητες κατά διαδοχή των συνενούμενων δήμων και κοινοτήτων ή νέες αρμοδιότητες, που ανήκαν 
προηγουμένως στην Κεντρική ή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 
υπεισέρχονται αυτοδικαίως στα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία δικαιώματα και υποχρεώσεις, που 
συνδέονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Επομένως, τα συγκεκριμένα τέλη επιβάλλονται από το 
Δήμο ως διάδοχος της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, της οποίας αρμοδιότητα ήταν η παροχής διοικητικής 
υποστήριξης στα νησιά Σύρο, Κέα, Κύθνο και Μύκονο. 

Ο χρόνος παράτασης της προθεσμίας παροχής διοικητικής υποστήριξης, ορίζεται ετησίως με εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με τελευταία την με αριθμό 78043/28.12.18, με την οποία ορίζεται ότι «…Ο χρόνος 
έναρξης άσκησης από τους Δήμους των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάστηκαν σε αυτούς, στο πλαίσιο των 
οριζομένων στην περίπτωση α’, της παρ. 1 του άρθρου 95 του Ν. 3852/10 (Α’ 87), για τις οποίες παρέχεται 
κατά τη δημοσίευση του παρόντος διοικητική υποστήριξη, ορίζεται η 01.01.2020. Μέχρι τότε συνεχίζουν να 
εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου 95, του Ν. 3852/2010, κατά παρέκκλιση 
της προβλεπόμενης, στις εν λόγω παραγράφους, σχετικής προθεσμίας.». 

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα τέλη επιβάλλονται για την αντιμετώπιση δαπανών για υπηρεσίες ή 
έργα στην περιοχή τους, που συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (έργα αναπλάσεων, υποδομών 
αποκατάστασης κλπ), στην ανάπτυξη της περιοχής (έργα αστικής ανάπτυξης, πολεοδομικής υποδομής κι 
εφαρμογής, σχεδίου πόλεως, ρυμοτομίας κλπ) και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (έξοδα υπηρεσιών, 
μισθοδοσία, μετακινήσεις υπαλλήλων κλπ, που διεκπεραιώνουν την αρμοδιότητα αυτή καθώς κι έξοδα 
αναβάθμισης των παρεχόμενων αυτών υπηρεσιών, κτιριακά, εξοπλισμός κλπ). Στην προκειμένη περίπτωση, το 
δυνητικό ανταποδοτικό τέλος 0,5% επί των οικοδομικών αδειών επιβάλλεται από το (μητροπολιτικό) Δήμο ως 
καθολικό διάδοχο της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στη διοικητική περιφέρεια αυτής. 

Για να είναι νόµιµες οι αποφάσεις των οικείων συλλογικών οργάνων που επιβάλλουν τα τέλη αυτά, πρέπει να 
ικανοποιούνται σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:  

α) να αναφέρονται σε συγκεκριµένο έργο ή παροχή υπηρεσιών,  

β) να προσδιορίζουν τον κύκλο των ωφελουµένων προσώπων,  

γ) να ορίζουν την ειδική ωφέλεια που απορρέει για τους υπόχρεους για την καταβολή τους, και 

δ) να αιτιολογούνται ειδικώς, µε την παράθεση συγκεκριμένων στοιχείων αναφορικά µε τον προϋπολογισµό 
εσόδων-εξόδων, αλλά και το εύρος του κύκλου των ωφελουµένων προσώπων, προκειµένου να είναι δυνατός ο 
έλεγχος της τήρησης της αρχής της ανταποδοτικότητας και να διασφαλίζεται η δίκαιη και αντικειμενική 
επιβάρυνση κάθε υπόχρεου. 

 

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ.55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) «Παροχή οδηγιών για την 
κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’αρ. 
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», τα έσοδα του δυνητικού ανταποδοτικού τέλους επί των οικοδομικών 
αδειών υπολογίζονται ως εξής: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2020 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2021 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

0471.005 

Δυνητικό 
ανταποδοτικό 
τέλος επί των 
οικοδομικών 
αδειών 

300.000,00 300.000,00 198.201,90 212.002,34 375.961,64 363.428,00 310.000,00 

2116.004 

Δυνητικό 
ανταποδοτικό 
τέλος επί των 
οικοδομικών 
αδειών 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3216.004 Δυνητικό 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ανταποδοτικό 
τέλος επί των 
οικοδομικών 
αδειών 

Σύνολο Εσόδων 300.000,00 300.000,00 198.201,90 212.002,34 375.961,64 363.428,00 310.000,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2019* 

    363.067,84   

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2020* 

     354.937,72  

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5111) 

      7.194,21 

Χρηματικό Υπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5113) 

      193.499,38 

Γενικά Σύνολα   198.201,90 212.002,34 739.029,48 718.365,72 510.693,59 

 

Αντίστοιχα οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες που αφορούν το Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος επί των οικοδομικών 
αδειών προσδιορίζονται παρακάτω. Ομοίως στη στήλη Προϋπολογισμός 2022 καθορίζεται η διάθεση τους ως 
εξής: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Λειτουργικές δαπάνες Υπηρεσίας Πολεοδομίας που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
Πληρωθέντα 
31/07/2020 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

00.6492 

Δικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης 
δικαστικών 
αποφάσεων ή 
συμβιβαστικών 
πράξεων 

100.000,00 112.133,80 1.746,87 29.089,21 2.536,67 29.089,21 55.263,82 

10.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόματα) 

84.393,00 84.393,00 84.393,00 84.393,00 84.393,00 84.393,00 84.393,00 

10.6051.00
1 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίο 
(ΤΥΔΚΥ) 

3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 3.348,00 

10.6051.00
3 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού με 
σύμβαση Δημόσιο 
(ΤΕΑΔΥ) 

2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 2.259,00 

40.6011 

Τακτικές αποδοχές 
(περιλαμβάνονται 
βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά 
επιδόματα) 

226.083,69 200.280,00 152.651,48 143.416,72 219.009,72 227.430,12 240.597,00 
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40.6012 

Αποζημίωση 
υπερωριακής 
εργασίας και για 
εξαιρέσιμες ημέρες 
και νυκτερινές ώρες 
και λοιπές 
πρόσθετες αμοιβές 

12.074,40 12.074,40 1.545,25 4.913,33 7.189,45 10.557,53 12.074,40 

40.6051.00
1 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίο 
(ΤΥΔΚΥ) 

4.460,01 3.686,05 2.784,81 2.462,49 3.979,81 3.690,61 3.746,64 

40.6051.00
2 

Εργοδοτικές 
εισφορές 
προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου 
Υπέρ Σύνταξης 

16.467,85 13.855,74 9.760,11 9.038,93 14.141,91 13.549,25 15.661,29 

40.6051.00
3 

Εργοδ. Εισφ. 
προσωπικού με 
σύμβαση Δημόσιο 
(ΤΕΑΔΥ) 

3.732,34 3.378,18 2.379,77 2.203,97 3.448,17 3.303,73 3.818,46 

40.6051.00
4 

Εργοδ. Εισφ. 
Προσωπικού με 
σύμβαση Δημόσιο 
(ΟΠΑΔ) 

998,54 1.043,41 674,16 695,60 1.011,24 1.043,40 1.599,06 

40.6055.00
1 

Λοιπές εργοδοτικές 
εισφορές 
(ΤΣΜΕΔΕ,κλπ) 

21.265,78 20.355,80 15.486,29 14.680,75 21.930,61 24.371,79 26.013,00 

40.6056.00
2 

Ετήσια εισφορά στο 
ΤΠΔΥ (άρθρα 3 Ν 
1726/44, 30 Ν 
2262/52, 100 ΝΔ 
4260/61, 33 ΝΔ 
5441/66, αρθ. 84 
και 115 Ν. 3655/08 
) 

3.587,84 3.452,29 2.383,09 1.705,26 3.870,93 3.452,29 2.725,71 

40.6073 

Δαπάνες 
επιμόρφωσης 
προσωπικού και 
συμμετοχής σε 
συνέδρια και 
σεμινάρια 

2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

40.6117.00
3 

Δαπάνη χορήγησης 
αντιγράφων 
κτηματογραφικών 
αποσπασμάτων 
ακινήτων του Δήμου 

5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

40.6117.00
4 

Ειδική νομική 
κάλυψη για την 
πολεοδομική μελέτη 

20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.6264.00
1 

Επισκευή και 
συντήρηση 
φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 

500,00 1.000,00 272,00 0,00 272,00 0,00 1.000,00 

40.6264.00
2 

Επισκευή και 
συντήρηση Η/Υ, 
εξοπλισμού τους και 
δικτύου 

500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 
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40.6265 

Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων 
και λοιπού 
εξοπλισμού σκευών 
και λοιπού 
εξοπλισμού 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

40.6266 
Συντήρηση 
Εφαρμογών 
λογισμικού 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 496,00 0,00 2.000,00 

40.6414 Μεταφορές εν γένει 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.6422 

Οδοιπορικά έξοδα 
και αποζημίωση 
μετακινούμενων 
υπαλλήλων 

20.000,00 10.000,00 2.203,00 5.036,29 12.929,62 15.762,91 30.000,00 

40.6612 
Προμήθεια γραφικής 
ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 

1.000,00 1.000,00 0,00 700,00 0,00 700,00 2.000,00 

40.6613 

Προμήθεια εντύπων 
και υλικών 
μηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων 

1.900,00 1.900,00 0,00 1.300,00 0,00 1.300,00 2.000,00 

40.6614 
Λοιπές προμήθειες 
ειδών γραφείου 

1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 

40.6615 
Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 

0,00 1.000,00 0,00 0,00 166,40 0,00 1.000,00 

40.6635 
Προμήθεια λοιπών 
ειδών υγιεινής και 
καθαριότητας 

300,00 500,00 0,00 0,00 193,89 0,00 500,00 

40.6673 

Ανταλλακτικά 
επίπλων και σκευών 
και λοιπού 
εξοπλισμού 

500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 532.870,45 506.659,67 281.886,83 305.242,55 381.176,42 424.250,84 498.499,38 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Επενδυτικές δαπάνες Υπηρεσίας Πολεοδομίας που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
Πληρωθέντα 
31/07/2020 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

30.7333.04
9 

Αναβάθμιση και 
συντήρηση 
Δημοτικού Οδικού 
Δικτύου (χρήση 
2020) 

64.777,63 64.777,63 0,00 0,00 0,00 64.777,63 0,00 

40.7133 Έπιπλα σκέυη 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.395,74 0,00 0,00 

40.7134.00
1 

Προμήθεια Η/Υ και 
περιφεριακών 
συστημάτων 

15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.7134.00
2 

Δημιουργία 
ψηφιακής 
πλατφόρμας για τη 
διαχείριση 

20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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αιτημάτων πολιτών 

40.7135 Λοιπός εξοπλισμός 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 99.777,63 74.777,63 0,00 0,00 1.395,74 64.777,63 5.000,00 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: Δαπάνες Προηγούμενης Χρήσεως Υπηρεσίας Πολεοδομίας που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα 

Κ.Α. Περιγραφή Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
Πληρωθέντα 
31/07/2020 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

00.8115 Διάφορα έξοδα 0,00 204,21 0,00 204,21 0,00 204,21 0,00 

40.8111 
Αμοιβές και έξοδα 
προσωπικού 

1.006,20 880,60 1.519,60 1.000,80 1.519,60 1.000,80 1.020,80 

40.8113 
Αμοιβές και έξοδα 
τρίτων Παροχές 
τρίτων 

396,80 396,80 0,00 0,00 0,00 0,00 235,60 

40.8115 Διάφορα έξοδα 3.097,00 2.873,38 0,00 1.448,00 0,00 1.448,00 940,61 

40.8116 
Δαπάνες προμήθειας 
αναλωσίμων 

300,00 1.756,11 0,00 567,11 0,00 567,11 0,00 

40.8121 
Αγορές κτιρίων 
τεχνικών έργων και 
προμήθειες παγίων 

0,00 19.840,00 0,00 25.423,54 0,00 25.423,54 4.997,20 

00.8511.00
1 

Προβλέψεις μη 
είσπραξης 
εισπρακτέων 
υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά 
Π.Ο.Ε εντός του 
οικονομικού έτους 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 4.800,00 25.951,10 1.519,60 28.643,66 1.519,60 28.643,66 7.194,21 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Σύνολο δαπανών Υπηρεσίας Πολεοδομίας που καλύπτονται από ανταποδοτικά έσοδα 

Συγκεντρωτικά στοιχεία Π/Υ 2020 Π/Υ 2021 
Πληρωθέντα 
31/07/2020 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 2022 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11 532.870,45 506.659,67 281.886,83 305.242,55 381.176,42 424.250,84 498.499,38 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12 99.777,63 74.777,63 0,00 0,00 1.395,74 64.777,63 5.000,00 

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 4.800,00 25.951,10 1.519,60 28.643,66 1.519,60 28.643,66 7.194,21 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 11-13 637.448,08 607.388,40 283.406,43 333.886,21 384.091,76 517.672,13 510.693,59 

 

 

Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος επί της διέλευσης βαρέων οχημάτων για το έτος 2022 

 

Ομοίως, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΚΥΑ οικ.55040/21.07.2021 (ΦΕΚ 3291/Β/26-07-2021) «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2022 – μερική τροποποίηση της υπ’αρ. 
7028/2004 (ΦΕΚ 253 Β') απόφασης», τα έσοδα του δυνητικού ανταποδοτικού τέλους επί της διέλευσης βαρέων 
οχημάτων από πλακοστρωμένους και γρανιτοστρωμένους δημοτικούς οδούς Ερμούπολης, υπολογίζονται ως 
εξής: 
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Π/Υ 
2020 

Π/Υ 
2021 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2020 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
7/2021 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 
2022 

0471.010 
Δυνητικό ανταποδοτικό 
τελος επί της διέλευσης 
βαρέων οχημάτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 850,00 

Σύνολο Εσόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 850,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 2021 (Κ.Α 
5111) 

  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρηματικό Υπόλοιπο 2021 (Κ.Α 
5113) 

  0,00 0,00  0,00 150,00 

Γενικά Σύνολα   0,00 0,00 0,00 150,00 1.000,00 

 

Αντίστοιχα οι εκτιμήσεις για τις δαπάνες που αφορούν το Δυνητικό ανταποδοτικό τέλος επί της διέλευσης 
βαρέων οχημάτων προσδιορίζονται παρακάτω. Ομοίως στη στήλη Προϋπολογισμός 2022 καθορίζεται η διάθεση 
τους ως εξής: 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Λειτουργικές δαπάνες δυνητικού Τέλους διέλευσης βαρέων οχημάτων 

Κ.Α. Περιγραφή 
Π/Υ 
2020 

Π/Υ 
2021 

Πληρωθέντα 
31/07/2020 

Πληρωθέντα 
31/07/2021 

Πληρωθέντα 
31/12/2020 

ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
2021 

Π/Υ 
2022 

30.6262.005 

Εργασίες συντήρησης 
βλαβών 
πλακοστρωμένων 
δημοτικών οδών 
Ερμούπολης λόγω 
διέλευσης βαρέων 
οχημάτων 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

 ΣΥΝΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, για το έτος 2022 τα δυνητικά τέλη προτείνονται ως εξής: 

 

1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

 

Προτείνεται η διαμόρφωση του πολιτιστικού τέλους σε ένα ενιαίο συντελεστή για όλες τις οικίες και 
επαγγελματικούς χώρους ποσού 0,10 € ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

Προτείνεται η διαμόρφωση του τουριστικού τέλους σε ένα ενιαίο συντελεστή για όλους τους  επαγγελματικούς 
χώρους ποσού 0,23 € ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

Απαλλάσσονται της καταβολής του  Πολιτιστικού και Τουριστικού Τέλους οι βιομηχανίες και οι ακάλυπτοι χώροι. 

Προτείνεται :  
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Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι 
χιλιάδων (6.000) τ.μ, ορίζεται μειωμένο (εμβαδόν) κατά 50%.  

Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ορίζεται 
μειωμένος συντελεστής γενικής χρήσης κατά 60% ανά τ.μ. του ορισθέντος για επαγγελματική χρήση χώρου 
μέχρι χιλίων (1.000) τμ, ανάλογος της κατηγορίας/ζώνης που ανήκει το ακίνητο (βλέπε ανωτέρω πίνακα). 

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 
του ν.4368/16, απαλλαγή από το Πολιτιστικό Τέλος στους: 

Απόρους            

α) που είναι κάτοικοι Σύρου  

β) που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση μονίμου 
κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 
του ν.4368/16, η μείωση  των συντελεστών του Πολιτιστικού Τέλους σε ποσοστό πενήντα  τοις εκατό  (50%) 
επί των αναλογούντων συντελεστών,  για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται 
αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα η μείωση αφορά σε:   

Άτομα με αναπηρίες 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου, δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα και διαμένουν στην οικία που  η παροχή της 
υφίσταται μείωση.    

β) με αναπηρία άνω του 67% με εισοδηματικά κριτήρια 12.000€ ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 
4.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος. 

«Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών 
που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται 
υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο 
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να 
μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, 
επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία 
είναι αφορολόγητα» 

Πολύτεκνους   

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με  εισοδηματικά κριτήρια 32.000€ ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε παιδί πάνω από 
τα τέσσερα. 

Τρίτεκνους  

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με εισοδηματικά κριτήρια 24.000€ ετήσιο εισόδημα. 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με εισοδηματικά κριτήρια 18.000€ ετήσιο εισόδημα. 

Μακροχρόνια άνεργους 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

Η μείωση αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση μονίμου 
κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:  
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1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 
οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 
τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%). 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

Πολύτεκνοι θεωρούνται:  

Πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία 
νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 
182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι:  

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 
δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.  

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 
ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα 
δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις:  

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους 

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων  

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 
περιπτώσεις. 

Β. Από 01.01.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 
του Συντάγματος). 

Γ. Μέχρι 17.02.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18.02.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 
είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.  

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 
ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 
ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 
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απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 
ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

3. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου 
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή 
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 
είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 
προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

4. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την 
οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός 
ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 
τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 
τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 
ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας 
του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

5. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 
αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση 
ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο 
από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 
44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’). 

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  

Προτείνεται η διατήρηση των συντελεστών του δυνητικού ανταποδοτικού τέλους επί των οικοδομικών αδειών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις και συγκεκριμένα:  

ΝΗΣΙ 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑΣ & ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΧΩΣ ΑΥΞ. 
ΠΡΟΥΠ. 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΜΕ ΑΥΞ. ΠΡΟΥΠ. 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜ. 
ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
1955 

ΣΥΡΟΣ 
2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. 
ΠΡΟΥΠ. ΟΙΚΟΔ. ΜΕ 
ΕΛΑΧ. ΤΑ 60€ 

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΤΩΝ 30€ 

2% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ. 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 
30€ 

15€ 

ΚΥΘΝΟΣ, ΚΕΑ & 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. 
ΠΡΟΥΠ. ΟΙΚΟΔ. ΜΕ 
ΕΛΑΧ. ΤΑ 90€ 

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΤΩΝ 40€ 

4% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ. 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 
40€ 

45€ 
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ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Προτείνεται η διατήρηση του τέλους χρήσης επί της διέλευσης –σε πλακοστρωμένους και γρανιτοστρωμένους 
δημοτικούς οδούς Ερμούπολης- βαρέων οχημάτων, ως δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για τις ανάγκες 
συντηρήσεων και επισκευών των οδών αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις και συγκεκριμένα:  

Μικτό βάρος οχημάτων σε τόνους 

 

Ποσό ανά διέλευση 

10-20 75,00€ 

20 και άνω 150,00 

 

 

 
2.Την με αρ. πρωτ. 21089/12-11-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα 
με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. 

 

3.Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου 
Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης οικ. έτους 
2021». 

 

 

4.Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της 
συνεδρίασης.  

 

5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των 
Δυνητικών Τελών του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης για το έτος 2022, σύμφωνα με το ανωτέρω 
έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 

6. Την γενομένη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ.:Πιταούλης Ιωάννης, Φωτεινιάς Νικόλαος, Αληφραγκής Μηνάς και Κουταβάς 
Παναγιώτης, σύνολο 4 (τέσσερις) ψήφοι.  

Λευκό ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, Αλέξανδρος Αθανασίου 
και Δούναβης Γεώργιος, σύνολο 2 (δύο) ψήφοι, διότι υπάρχει σημαντική αύξηση του πολιτιστικού 
καθώς και του τουριστικού τέλους, η οποία θα έπρεπε  να είχε αποφευχθεί λόγω της μεγάλης 
οικονομικής ύφεσης  που έχει επιφέρει η πανδημία σε δημότες και επιχειρηματίες. Εναλλακτικά, θα 
έπρεπε να είχαν αναζητηθεί από την δημοτική αρχή και το οικονομικό επιτελείο τρόποι αύξησης του 
προϋπολογισμού για τις δημοτικές δράσεις πολιτισμού και τουρισμού. 

 

7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1 του 
άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.   
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των Δυνητικών τελών του Δήμου Σύρου - 
Ερμούπολης για το έτος 2022, ως εξής: 

 
1. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

 

Προτείνεται η διαμόρφωση του πολιτιστικού τέλους σε ένα ενιαίο συντελεστή για όλες τις οικίες και 
επαγγελματικούς χώρους ποσού 0,10 € ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 

Προτείνεται η διαμόρφωση του τουριστικού τέλους σε ένα ενιαίο συντελεστή για όλους τους  επαγγελματικούς 
χώρους ποσού 0,23 € ανά τετραγωνικό μέτρο 

 

Απαλλάσσονται της καταβολής του  Πολιτιστικού και Τουριστικού Τέλους οι βιομηχανίες και οι ακάλυπτοι χώροι. 

Προτείνεται :  

Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού άνω των χιλίων (1.000) τ.μ και μέχρι εμβαδού έξι 
χιλιάδων (6.000) τ.μ, ορίζεται μειωμένο (εμβαδόν) κατά 50%.  

Για στεγασμένους χώρους επαγγελματικής χρήσης εμβαδού άνω των έξι χιλιάδων (6.000) τ.μ, ορίζεται 
μειωμένος συντελεστής γενικής χρήσης κατά 60% ανά τ.μ. του ορισθέντος για επαγγελματική χρήση χώρου 
μέχρι χιλίων (1.000) τμ, ανάλογος της κατηγορίας/ζώνης που ανήκει το ακίνητο (βλέπε ανωτέρω πίνακα). 

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 
του ν.4368/16, απαλλαγή από το Πολιτιστικό Τέλος στους: 

Απόρους            

α) που είναι κάτοικοι Σύρου  

β) που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. 

Η απαλλαγή αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση μονίμου 
κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Προτείνεται σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ. 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ.13 
του ν.4368/16, η μείωση  των συντελεστών του Πολιτιστικού Τέλους σε ποσοστό πενήντα  τοις εκατό  (50%) 
επί των αναλογούντων συντελεστών,  για τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις 
μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια άνεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται 
αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα η μείωση αφορά σε:   

Άτομα με αναπηρίες 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου, δεν νοσηλεύονται σε ιδρύματα και διαμένουν στην οικία που  η παροχή της 
υφίσταται μείωση.    

β) με αναπηρία άνω του 67% με εισοδηματικά κριτήρια 12.000€ ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 
4.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος. 

«Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών 
που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται 
υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο 
που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να 
μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, 
επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία 
είναι αφορολόγητα» 

Πολύτεκνους   
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α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με  εισοδηματικά κριτήρια 32.000€ ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 4.000€ για κάθε παιδί πάνω από 
τα τέσσερα. 

Τρίτεκνους  

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με εισοδηματικά κριτήρια 24.000€ ετήσιο εισόδημα. 

Μονογονεϊκές οικογένειες 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

β) με εισοδηματικά κριτήρια 18.000€ ετήσιο εισόδημα. 

Μακροχρόνια άνεργους 

α) που είναι κάτοικοι Σύρου 

Η μείωση αυτή ισχύει μόνο για την μόνιμη κατοικία (1 κατοικία) αποδεικνυόμενη από βεβαίωση μονίμου 
κατοικίας και όχι για επαγγελματικό χώρο του αιτούντα. 

Η απόδειξη της ιδιότητας των ανωτέρω θα γίνεται με βάση τη κείμενη νομοθεσία και συγκεκριμένα:  

1. Για την απόδειξη της ιδιότητας του αναπήρου Απόφαση Υγειονομικής Επιτροπής Αναπηρίας του Ι.Κ.Α., στην 
οποία να προσδιορίζεται η αναπηρία του υποψηφίου, καθώς και το ποσοστό αναπηρίας του. (Απαιτείται 
τουλάχιστον ποσοστό αναπηρίας 50%). 

2. Για την απόδειξη της ιδιότητας του πολυτέκνου πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του Δήμου ή 
αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενα  από πιστοποιητικό  της Ανώτατης 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).  

Πολύτεκνοι θεωρούνται:  

Πολύτεκνοι είναι οι γονείς με τέσσερα (4) τουλάχιστον τέκνα, ανεξαρτήτως των προβλεπομένων από την οικεία 
νομοθεσία, περί πολυτέκνων, ηλικίας και λοιπών ιδιοτήτων, (άρθρ. 1 παρ. 21 του Ν. 2247/1994 /ΦΕΚ 
182/31.10.1994/τ. Α’ – 2771/2006 απόφαση ΣτΕ). 

Πολύτεκνοι επίσης είναι:  

Ι. Ν. 860/5-1-1979 

α) Η μητέρα χήρα με τρία (3)  τέκνα, εφόσον είναι υπόχρεη για τη διατροφή τους από οποιοδήποτε λόγο. 

β) Ο πατέρας με τρία (3) τέκνα εφόσον κατέστη τελείως ανίκανος για κάθε εργασία, από οποιοδήποτε λόγο και 
δεν εργάζεται ή είναι ανάπηρος πολέμου με αναπηρία τουλάχιστον 70% και δεν εργάζεται.  

γ) Ο σύζυγος με τρία (3) τέκνα σε περίπτωση θανάτου της μητρός των τέκνων ή εφόσον αυτή κατέστη τελείως 
ανίκανη για κάθε εργασία από οποιοδήποτε λόγο. 

δ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαμβάνουν αυτοδίκαια των ευεργετημάτων των Πολυτέκνων και τέκνων Πολυτέκνων και εφόσον τα θήλεα 
δεν έχουν ιδίους πόρους ζωής. 

Επισημάνσεις:  

Α. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α - δ) πρέπει επιπλέον να είναι: 

i) τα θήλεα άγαμα ή σε διάζευξη  ή σε χηρεία και να τα συντηρεί ένας από τους γονείς τους 

ii) τα άρρενα ανήλικα 

iii) σπουδαστές μέχρι περατώσεως των σπουδών τους ή μαθητές τεχνών και επαγγελμάτων  

iv) ανίκανα προς εργασία από οποιοδήποτε λόγο ή ανάπηρα πολέμου, ανεξαρτήτως ηλικίας και στις δύο 
περιπτώσεις. 

Β. Από 01.01.1983 τόσον τα άρρενα όσο και τα θήλεα πρέπει να είναι ανήλικα (άρθρο 4 παρ. 2 και 116 παρ. 1 
του Συντάγματος). 
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Γ. Μέχρι 17.02.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 21ο έτος. 

Από 18.02.1983 το όριο ανηλικότητας είναι το 18ο έτος (άρθρο 3 Ν. 1329/1983). 

ΙΙ. Ν. 3454/7-4-2006 

α) Ο γονέας χωρίς σύζυγο με τρία (3) τέκνα ο οποίος έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των τέκνων του και 
είναι μόνος υπόχρεος για τη διατροφή τους, εφόσον είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23ο έτος της 
ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής 
εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας τους. Στα τέκνα αυτά 
συνυπολογίζονται και όσα έχουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ισοβίως ανεξαρτήτως ηλικίας.  

β) Ο ένας από τους γονείς ο οποίος κατέστη ανάπηρος εξ οιασδήποτε αιτίας ή είναι ανάπηρος πολέμου σε 
ποσοστό 67% και άνω ισοβίως εφόσον έχει τρία (3) τέκνα και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις της 
ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

γ) Τα ορφανά από πατέρα και μητέρα εφόσον είναι τουλάχιστον δύο (2) αποτελούν ίδια οικογένεια και 
απολαμβάνουν όλα τα ευεργετήματα των πολυτέκνων και των τέκνων πολυτέκνων εφόσον συντρέχουν και οι 
λοιπές προϋποθέσεις της ανωτέρω (α) περιπτώσεως. 

Οι γονείς που απέκτησαν την πολυτεκνική ιδιότητα βάσει των διατάξεων του ν. 860/1979 (ΦΕΚ 2 Α’) όπως και 
εκείνοι που την αποκτούν βάσει των διατάξεων του ν. 3454/2006 τη διατηρούν ισοβίως και απολαμβάνουν 
ισοβίως τα δικαιώματα που απορρέουν από την πολυτεκνική ιδιότητα, τα δε τέκνα τους προστατεύονται και 
απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των τέκνων πολυτέκνων όσο διαρκεί η πολυτεκνική ιδιότητα έστω και του 
ενός γονέα (παρ.3 άρθρου 6 ν. 3454/2006). 

3. Η ιδιότητα του τρίτεκνου αποδεικνύεται με το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ενδιαφερομένου 
ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής. (άρθρο 3 Ν.3454/06) 

Τρίτεκνος θεωρείται ο γονέας ή γονείς που έχουν τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή 
διαφορετικούς γάμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων, τα οποία 
είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο (23ο) έτος της ηλικίας τους ή φοιτούν σε 
αναγνωρισμένες τριτοβάθμιες σχολές πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και αναγνωρισμένα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και 
δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας τους και στα τέκνα αυτών, όπου αυτό 
προβλέπεται. Στα τρία παιδιά περιλαμβάνονται και τα τέκνα με οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. 

4. Για την απόδειξη της μονογονεϊκής οικογένειας, προσκομίζεται οποιοδήποτε πιστοποιητικό δημόσιας αρχής 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας (π.χ., 
πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα, δικαστική απόφαση με την 
οποία ανατέθηκε η άσκηση της γονικής μέριμνας σε ένα μόνο γονέα κ.λπ.). 

i. Γονέας μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ' αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός 
ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των 
τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους. 

ii. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωσή τους είχαν τον ένα μόνο γονέα 
τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την 
ενηλικίωσή τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 30ού έτους της ηλικίας 
του. (παρ.3 άρθρο 9 Ν.3812/09, όπως συμπληρώθηκε με την παρ.6 του άρθρου 29 του Ν.3838/10) 

5. Για την απόδειξη της ιδιότητας του μακροχρόνια ανέργου απαιτείται οποιοδήποτε δικαιολογητικό που να 
αποδεικνύει το διάστημα κατά το οποίο είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ. 

Μακροχρόνια άνεργοι είναι όσοι είναι ασφαλισμένοι κατά της ανεργίας και ευρίσκονται σε διαρκή κατάσταση 
ανεργίας για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο 
από το ατομικό αφορολόγητο όριο μισθωτών-συνταξιούχων. (υποπαρ.ΙΑ.1 Ν.4093/12) (ΚΥΑ 
44137/613/18.12.2013 (ΦΕΚ 3253/20.12.2013 τεύχος Β’). 
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ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ  

Προτείνεται η διατήρηση των συντελεστών του δυνητικού ανταποδοτικού τέλους επί των οικοδομικών αδειών, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις και συγκεκριμένα:  

ΝΗΣΙ 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑΣ & ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΔΙΧΩΣ ΑΥΞ. 
ΠΡΟΥΠ. 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑΣ 

ΜΕ ΑΥΞ. ΠΡΟΥΠ. 

ΔΗΜ. ΤΕΛΟΣ 

ΓΙΑ ΑΥΤΟΨΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜ. 
ΣΕ ΚΤΙΣΜΑ ΠΡΟ 
1955 

ΣΥΡΟΣ 
2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. 
ΠΡΟΥΠ. ΟΙΚΟΔ. ΜΕ 
ΕΛΑΧ. ΤΑ 60€ 

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΤΩΝ 30€ 

2% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ. 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 
30€ 

15€ 

ΚΥΘΝΟΣ, ΚΕΑ & 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

4% ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒ. 
ΠΡΟΥΠ. ΟΙΚΟΔ. ΜΕ 
ΕΛΑΧ. ΤΑ 90€ 

ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ 
ΤΩΝ 40€ 

4% ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΥΠ. 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 
40€ 

45€ 

 

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Προτείνεται η διατήρηση του τέλους χρήσης επί της διέλευσης –σε πλακοστρωμένους και γρανιτοστρωμένους 
δημοτικούς οδούς Ερμούπολης- βαρέων οχημάτων, ως δυνητικό ανταποδοτικό τέλος για τις ανάγκες 
συντηρήσεων και επισκευών των οδών αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις και συγκεκριμένα:  

Μικτό βάρος οχημάτων σε τόνους 

 

Ποσό ανά διέλευση 

10-20 75,00€ 

20 και άνω 150,00 

 

 

 
 
 
  
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ   
                           
                                                                                  ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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