
                       

 
 

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ  

ΛΝΚΝΠ ΘΘΙΑΓΩΛ  

ΓΖΚΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ 

Απφ ην Ξξαθηηθφ ηεο 22-11-2021 κε  αριθμ. 31  

Ππλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Πχξνπ- 

Δξκνχπνιεο 

ΑΞΝΦΑΠΖ  ΚΔ ΑΟΗΘΚΝ 233 

ΓΖΚΑΟΣΝΠ ΠΟΝ-ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ: ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΙΔΗΒΑΓΑΟΑΠ 

ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ 

ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ : ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 

ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗO ΠΟΝ - ΔΟΚΝΞΝΙΖΠ 

Ππλεδξίαζε ζήκεξα 22-11-2021, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 18.00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ 

ηνπ Γεκαξρείνπ (Ξιαηεία Κηανχιε, Β’ φξνθνο), κε κεηθηή ζπλεδξίαζε (Δγθ. Ξ. ΔΠ. 643/ Α.Ξ. 

69472/24-09-2021, Α.Γ.Α. : ΤΔ3846ΚΡΙ6-0Ο5), κεηά απφ ηελ ππ΄ αξηζ. πξση. 21414/18-11-

2021 πξφζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, γηα ιφγνπο δηαζθάιηζεο ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ζχκθσλα κε  ηα αλαθεξφκελα: α) Πηηο Δγθπθιίνπο 163/33282/29-05-2020 

(ΑΓΑ Τ3ΣΛ46ΚΡΙ6-ΑΤ7) θαη 426/77233/13-11-2020 (ΑΓΑ 6ΥΘΙ46ΚΡΙ6-Γ4), β) Πηε παξ. 3 

ηνπ άξζξνπ14 ηεο Θ..Α. αξηζ. Γ1α/Γ.Ξ.νηθ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. 

θαη γ) Πηελ Θ..Α. αξηζ. Γ1α/ ΓΞ. νηθ. 69136/05-11-2021 (ΡΔΣΝΠ Β’, Αξ. Φχιινπ 5138) γηα 

ζπδήηεζε θαη ιήςε απνθάζεσλ ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. Θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο ν Ξξφεδξνο δηαπίζησζε φηη ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) Γεκνηηθψλ Ππκβνχισλ 

ήηαλ: 

Ξαρόνηες 25 

ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ, ΘΑΛΓΗΥ ΚΑΟΑΓΘΝ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΥΡΔΗΛΗΑΠ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ, 

ΗΥΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ, ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ, ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ, ΘΙΔΝΛΗΘΖ (ΑΙΗΘΖ) 

ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ, ΗΥΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ, ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ, ΞΑΛΑΓΗΥΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ, ΚΑΟΘΝΠ 

ΟΝΠΠΝΠ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ, ΘΥΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ, ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ, ΚΑΟΗΝΠ 

ΒΝΡΠΗΛΝΠ, ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ, ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ, ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ, ΓΝΚΔΛΗΘΝΠ 

ΠΑΓΘΗΛΔΡΝΠ, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ, ΛΗΘΖΡΑΠ ΓΟΞΑΟΖΠ, ΚΗΣΑΖΙ – ΚΑΛΥΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ, 

NΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΦΙΖΠ θαη ΞΔΡΟΝΠ ΚΥΡΝΠ.    

Απόνηες 2 
Πηελ ζπλεδξίαζε απνπζίαδαλ αλ θαη λφκηκα εθιήζεζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. ΔΑΓΓΔΙΝΠ 

ΣΑΙΘΗΑΠ θαη ΚΑΟΗΑ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ.  

Ιφγσ απνπζίαο ηνπ θ. Γεκάξρνπ ρξέε εθηειεί ν Αληηδήκαξρνο θ. Κ. Αιεθξαγθήο. 

Ιφγσ απνπζίαο ηεο Γξακκαηέσο ρξέε εθηειεί ν θνο Κηραήι – Καλψινο Αιηνπβάο.  

ΘΔΚΑ 6ο : «Έγκριζη καθοριζμού δσνηηικών ηελών για ηο έηος 2022.» 

Ξαξψλ ζηελ ζπλεδξίαζε είλαη θαη ν Ξξφεδξνο ηεο Θνηλφηεηαο Άλσ Πχξνπ θ. Ξ. Οανπδαίνο. 

Θαηά ηελ δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ ζέκαηνο απερψξεζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Κ. Βνπηζίλνο, Γ. 

Παγθηλέηνο θαη Ξ. Κψηνο. 

Αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. Όηη ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο ηελ ππ΄αξ. 319/2021 (ΑΓΑ : 9ΞΘΙΥΖΝ-ΠΟ2), 

Απφθαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Πχξνπ Δξκνχπνιεο, ε νπνία έρεη σο εμήο :  
«1.Ρελ πξνθνξηθή εηζήγεζε ηνπ  Ξξνέδξνπ, ν νπνίνο ζέηεη ππφςε ηνπ Πψκαηνο ην κε αξ. πξση. 20996/11-
11-2021 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν αλαθέξνληαη ηα εμήο: 
Πχκθσλα κε ην άξζξν 102 Ππληάγκαηνο, πξνθεηκέλνπ νη Ν.Ρ.Α. λα πξνάγνπλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη λα 
ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηνπο, έρνπλ θαη θνξνινγηθή αξκνδηφηεηα. 
Ν Λφκνο 1828/89 (Άξζξν 25 παξ. 14) αλαθέξεη ηα εμήο: 
Κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ ή Θνηλνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ηέιε ή εηζθνξέο γηα ππεξεζίεο 

ή ηνπηθά έξγα ηεο πεξηνρήο ηνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ρα ηέιε απηά ή νη εηζθνξέο απηέο έρνπλ 

αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Ρν χςνο ησλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηελ ίδηα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
Πχκθσλα επίζεο κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 605/Δγθ.1/3-1-2007 εγθχθιην ηνπ ΞΔΠΓΓΑ πεξί επηβνιήο 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ, είλαη δπλαηή ε επηβνιή ηνπο, έλαληη εηδηθψλ παξερνκέλεο ππεξεζίαο, πξνο ηελ νπνίαλ 

ηεινχλ ζε ζρέζε αληηζηνηρίαο θαη απνζθνπνχλ ζηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο παξνρήο ηεο. 
Ζ αλαινγηθή ζρέζε κεηαμχ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ 
πξνζδνθψκελσλ εζφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ηέιε εθθξάδεηαη φρη θαη' αλάγθελ κε ηελ απφιπηε 
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ηζνζθέιηζε ησλ δχν θνλδπιίσλ (εζφδσλ-εμφδσλ), αιιά κε κία θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή κεηαμχ ηνπο 
ζρέζε, ε νπνία αλαγθαίσο ππφθεηηαη θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ επαιήζεπζε ή κε ησλ πξνβιέςεσλ 
Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε δπλεηηθή θνξνινγία πνπ πξνηείλεηαη κε ηελ παξνχζα εηζήγεζε, έρεη ηνπηθφ θαη 

εμαηξεηηθφ ραξαθηήξα, θαη πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά αλά πεξίπησζε γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ παξνρήο 
ππεξεζηψλ, εξγαζηψλ θαη έξγσλ  πνπ βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο θαη απνζθνπνχλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο 
πεξηνρήο αιιά θαη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. 
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ θαη ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 

Ρν πνιηηηζηηθφ θαη ηνπξηζηηθφ ηέινο, επηβάιιεηαη, δεδνκέλεο ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ 
πνιηηηζηηθψλ κλεκείσλ θαη νηθηζκψλ ηνπ λεζηνχ ηεο Πχξνπ θαη ηελ απμεκέλε ηνπξηζηηθή ηνπ θίλεζε. 
Ζ Πχξνο ζχκθσλα κε ην ΞΓ 899/1976 έρεη αλαθεξπρηεί σο ηνπξηζηηθφο ηφπνο. 
Ρα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απμάλνπλ γηα ην Γήκν, ηηο αλάγθεο θαη θαη’ επέθηαζε ηα θφζηε, γηα 
παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο ηφζν γηα ηελ ππνζηήξημε, ηε ζπληήξεζή φζν θαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο πνιηηηζηηθήο 
θαη ηνπξηζηηθήο θπζηνγλσκίαο ηνπ λεζηνχ.  Ρα έξγα θαη νη δξάζεηο πνπ αληαπνδνηηθά αληηζηνηρίδνληαη ζηα 

έζνδα ηνπ ελ ιφγσ ηέινπο, είλαη ζπγθεθξηκέλα, πξνγξακκαηίδνληαη γηα έθαζην έηνο κε απνθάζεηο ηνπ 
δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δειαδή θαηφπηλ ελεξγνχο ζπκκεηνρήο θαη δηαβνχιεπζεο ησλ εθπξνζψπσλ ηεο 
ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαη ιακβάλνπλ φιεο ηηο ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία εγθξίζεηο. Ρα έξγα θαη νη 
δξάζεηο απηέο αλά πεξίπησζε  αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλν θχθιν πνιηηψλ θαη ε  σθέιεηα απφ ηα ελ ιφγσ ηέιε 

αθνξά, ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο θαζψο θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο.  
Νη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ θαη Ρνπξηζηηθνχ Ρέινπο νξίδνληαη κε:  
ηε κε αξηζκ.326/1991 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δξκνχπνιεο πεξί «Δπηβνιήο ηέινπο πνιηηηζηηθψλ – 

θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ»,  
ηε κε αξηζκ.349/1995 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Δξκνχπνιεο πεξί «Δπηβνιήο ηέινπο Ρνπξηζηηθήο 
πξνβνιήο Δξκνχπνιεο – Πχξνπ»,  
ηε κε αξηζκ.221/1999 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξνζεηδσλίαο πεξί «Δπηβνιήο ηέινπο γηα ηε 
δηνξγάλσζε πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ (πνιηηηζηηθφ ηέινο)» θαη  
ηε κε αξηζκ.34/1999 απφθαζε Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Ξνζεηδσλίαο πεξί «Δπηβνιήο Ρέινπο Ρνπξηζηηθήο 
Ξξνβνιήο».  Γηα ην έηνο 2021, ην Ξνιηηηζηηθφ Ρέινο θαη ην Ρνπξηζηηθφ Ρέινο νξίδνληαλ ζχκθσλα κε ηελ 

259/2020 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ (ΑΓΑ: ΩΡΑΜΩΖΝ-Ο56) σο εμήο:  

 

ΧΡΗΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ 

ΟΙΚΙΑΚΗ 0,10 - 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ 0,10 0,23 

 
1. Ξνιηηηζηηθφ ηέινο γηα ην έηνο 2022 
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2022, ιακβάλνληαη ππφςε, ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην αξρείν ΓΔΓΓΖΔ Απγνχζηνπ 2021, αλά ζπληειεζηή ρξέσζεο (Νηθηαθφ ή Δπαγγεικαηηθφ) 
θαη ν πξνηεηλφκελνο ζπληειεζηήο: 

 

Χριςθ   Σετραγωνικά Μζτρα υντελεςτισ Ζςοδα 

Οικιακι 1.476.126,40 0,10 147.612,64 

Επαγγελματικι 320.723,00      0,10 32.072,30 

Γενικό φνολο 179.684,94 

 
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ νηθ.55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/Β/26-07-2021) «Ξαξνρή νδεγηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 
7028/2004 (ΦΔΘ 253 Β') απφθαζεο», ηα έζνδα ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηέινπο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2020 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2021 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

0471.001 

Ζςοδα τζλουσ 
πολιτιςτικϊν 
καλλιτεχνικϊν 
εκδθλϊςεων 

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

2116.001 

Ζςοδα τζλουσ 
πολιτιςτικϊν 
καλλιτεχνικϊν 
εκδθλϊςεων 

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

3216.001 

Ζςοδα τζλουσ 
πολιτιςτικϊν 
καλλιτεχνικϊν 
εκδθλϊςεων 

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

φνολο Εςόδων 163.736,38 173.406,80 84.278,86 91.340,20 153.689,28 155.188,19 156.422,64 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
2019* 

    18.755,32   
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Χρθματικό Τπόλοιπο 
2020* 

     82.922,99  

Χρθματικό Τπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5111) 

      9.964,99 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
2021 (Κ.Α 5113) 

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

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

 
Αληίζηνηρα νη εθηηκήζεηο γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην Ξνιηηηζηηθφ ηέινο πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ. 
Νκνίσο ζηε ζηήιε Ξξνυπνινγηζκφο 2022 θαζνξίδεηαη ε δηάζεζε ηνπο σο εμήο:  
 

ΠΙΝΑΚΑ 3: Λειτουργικζσ δαπάνεσ Πολιτιςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

15.6041.
009 

Αποδοχζσ ζκτακτου 
καλλιτεχνικοφ 
προςωπικοφ 

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

15.6054.
011 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ζκτακτου καλλιτεχνικοφ 
προςωπικοφ 

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

15.6262.
006 

Επιςκευι υδραυλικϊν 
εγκαταςτάςεων ςτο 
Θζατρο Απόλλων 

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

15.6414.
002 

Τπθρεςίεσ μεταφοράσ 
και ςτθςίματοσ 
εξοπλιςμοφ ακλθτικϊν 
και πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων 

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

15.6471.
001 

Ζξοδα πολιτιςτικϊν 
δραςτθριοτιτων 

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

15.6471.
002 

Φεςτιβάλ 
Εκκλθςιαςτικοφ 
Οργάνου "ΑΝΩ" 

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

15.6471.
003 

Δαπάνεσ αποκριάτικων 
εκδθλϊςεων 

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

15.6471.
004 

Ζξοδα πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων "ΤΡΟ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟ" 

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

15.6471.
007 

Φεςτιβάλ εμινάρια 
Κικάρασ 

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

15.6471.
008 

Φεςτιβάλ Διεκνοφσ 
κλαςικισ μουςικισ 

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 

15.6471.
010 

Σεχνικι υποςτιριξθ 
εκδθλϊςεων 

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

15.6471.
011 

Δαπάνεσ εικαςτικϊν 
εκκζςεων 

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

15.6471.
012 

Παροχι υπθρεςιϊν 
οργάνωςθσ 
πολιτιςτικϊν 
εκδθλϊςεων 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 Ρεμπζτικου 
"Μάρκοσ Βαμβακάρθσ" 

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

15.6471. Δαπάνεσ 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 10.000,00 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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015 Χριςτουγεννιάτικων 
εκδθλϊςεων 

15.6471.
016 

Φεςτιβάλ Ακορντεόν 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

15.6471.
017 

Φεςτιβάλ Χοροφ 
DanceFest 

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

15.6471.
019 

Παιδικό Εφθβικό 
Φεςτιβάλ 
Παραδοςιακϊν Χορϊν 
"ΤΡΙΑΝΟΠΑΣΩ" 

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

15.6471.
022 

Δράςεισ παιδείασ - 
Εργαςτιρια για 
εφιβουσ & παιδιά 

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

15.6615.
002 

Προμικεια 
επανζκδοςθσ βιβλίου 
Μάνου Ελευκερίου για 
το κζατρο Απόλλων 

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

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 4: Επενδυτικζσ δαπάνεσ Πολιτιςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
20 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
21 

Πλθρωκζντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

15.7131.
008 

Προμικεια 
αναβατορίου φορτίου 
ςτο Θζατρο Απόλλων 

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

15.7135.
017 

Προμικεια οργάνων για 
τισ ανάγκεσ τθσ 
Δθμοτικισ 
Φιλαρμονικισ 

1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 1.499,78 0,00 3.000,00 

15.7135.
018 

Προμικεια ςτολϊν για 
τισ ανάγκεσ τθσ 
Δθμοτικισ 
Φιλαρμονικισ 

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

15.7135.
026 

Αναβάκμιςθ 
εξοπλιςμοφ του 
κεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ 

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

15.7135.
037 

Προμικεια νζασ 
κλιματιςτικισ μονάδασ 
ςτο Θζατρο Απόλλων 

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

15.7331.
021 

Επιςκευι θλεκτρονικϊν 
πινάκων και 
κλιματιςτικισ μονάδασ 
κεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ 

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

15.7413.
007 

Μουςειογραφικι 
Μελζτθ για τθν 
δθμιουργία χϊρου για 
τον Μάνου Ελευκερίου 

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 

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 5: Δαπάνεσ Προθγοφμενθσ Χριςεωσ Πολιτιςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
20 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
21 

Πλθρωκζντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

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

15.8121 

Αγορζσ κτιρίων 
τεχνικϊν ζργων 
και προμικειεσ 
παγίων 

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

00.8511. Προβλζψεισ μθ 1.488,68 798,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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001 είςπραξθσ 
ειςπρακτζων 
υπολοίπων 
βεβαιωμζνων κατά 
Π.Ο.Ε εντόσ του 
οικονομικοφ ζτουσ 

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 6: φνολο δαπανϊν Πολιτιςτικοφ τζλουσ 

υγκεντρωτικά τοιχεία Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
20 

Πλθρωκζ
ντα 
31/07/20
21 

Πλθρωκζντ
α 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

ΠΙΝΑΚΑ 3 160.800,00 
183.670,0
0 

5.983,07 6.572,00 75.566,27 110.238,00 207.470,00 

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

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

ΤΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 3-5 217.107,21 
296.548,9
5 

13.681,07 12.109,60 89.521,61 166.042,20 244.434,99 

 
2. Ρνπξηζηηθφ ηέινο γηα ην έηνο 2022 

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εζφδσλ ηνπ έηνπο 2022, ιακβάλνληαη ππφςε, ην ζχλνιν ησλ ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ζην αξρείν ΓΔΓΓΖΔ Απγνχζηνπ 2021, αλά ζπληειεζηή ρξέσζεο (Νηθηαθφ ή Δπαγγεικαηηθφ) 
θαη ν πξνηεηλφκελνο ζπληειεζηήο: 
 

Σξήζε Ρεηξαγσληθά Κέηξα Ππληειεζηήο Έζνδα 

Δπαγγεικαηηθή  320.723,00 0,23 73.766,29 

 
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ νηθ.55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/Β/26-07-2021) «Ξαξνρή νδεγηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 
7028/2004 (ΦΔΘ 253 Β') απφθαζεο», ηα έζνδα ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηέινπο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2020 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2021 

ΕΚΣΕΛΕΗ 2020 ΕΚΣΙΜΗΗ 2021 Π/Τ 2022 

0471.002 
Ζςοδα τουριςτικοφ 
τζλουσ 

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

2116.002 
Ζςοδα τουριςτικοφ 
τζλουσ 

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

3216.002 
Ζςοδα τουριςτικοφ 
τζλουσ 

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

φνολο Εςόδων 45.277,93 88.501,44 23.065,23 33.807,91 41.901,37 54.267,13 57.087,21 

Χρθματικό Τπόλοιπο 2019*     27.651,89   

Χρθματικό Τπόλοιπο 2020*      58.646,68  

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 
(Κ.Α 5111) 

      101.246,00 

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 
(Κ.Α 5113) 

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

Γενικά φνολα   23.065,23 33.807,91 69.553,26 112.913,81 158.333,21 

 
Αληίζηνηρα νη εθηηκήζεηο γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην Ρνπξηζηηθφ ηέινο πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ. 

Νκνίσο ζηε ζηήιε Ξξνυπνινγηζκφο 2022 θαζνξίδεηαη ε δηάζεζε ηνπο σο εμήο: 
 

ΠΙΝΑΚΑ 7: Λειτουργικζσ δαπάνεσ Σουριςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι 
Π/Τ 
2020 

Π/Τ 
2021 

Πλθρωκζντ
α 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

00.6162.0
02 

Περί ανάκεςθσ του 
τουριςτικοφ ΜΑΡΚΕΣΙΝΓΚ 
ςε εξωτερικό ςυνεργάτθ 

7.000,0
0 

75.000,
00 

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

00.6423 
Οδοιπορικά ζξοδα και 
αποηθμίωςθ τρίτων 

3.100,0
0 

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

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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00.6431.0
04 

υντιρθςθ λογιςμικοφ και 
επικαιροποίθςθ 
περιεχομζνου Σουριςτικοφ 
Portal 

2.000,0
0 

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

00.6431.0
06 

Παραγωγι (με 
δθμιουργικό) VIDEO 
τουριςτικισ προβολισ 
φρου 

5.000,0
0 

10.000,
00 

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

00.6431.0
08 

Εκτυπϊςεισ φυλλαδίων 
προωκθτικϊν και 
διαφθμιςτικϊν υλικϊν-
flyers-banners-
παρουςιάςεισ power point 

3.000,0
0 

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

00.6431.0
09 

Παραγωγι τουριςτικοφ 
εντφπου 

7.000,0
0 

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

00.6431.0
10 

Δαπάνεσ διαφιμιςθσ 
10.000,
00 

30.000,
00 

0,00 0,00 400,00 1.736,00 37.200,00 

00.6431.0
15 

Οργάνωςθ προγραμμάτων 
επιμόρφωςθσ 
επαγγελματιϊν τουριςμοφ 

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

00.6432.0
01 

υμμετοχι ςε τουριςτικζσ 
εκκζςεισ ςτο εςωτερικοφ 
και εξωτερικοφ 

10.000,
00 

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

00.6433.0
01 

Σιμθτικζσ διακρίςεισ, 
αναμνθςτικά δϊρα και 
ζξοδα φιλοξενίασφυςικϊν 
προςϊπων και 
αντιπροςωπειϊν 

11.000,
00 

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

00.6433.0
04 

Σαξίδια γνωριμίασ media 
& bloggers με ςκοπό τθ 
δθμιουργία κετικισ 
δθμοςιότθτασ 

2.000,0
0 

5.000,0
0 

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

00.6434.0
10 

Ζξοδα διοργάνωςθσ 
Φεςτιβάλ 
Εναλλακτικοφ/Θαλάςςιου 
Σουριςμοφ/Γαςτρονομίασ 

0,00 
10.000,
00 

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

 ΤΝΟΛΑ 
60.100,
00 

130.000
,00 

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

ΠΙΝΑΚΑ 8: Επενδυτικζσ δαπάνεσ Σουριςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι 
Π/Τ 
2020 

Π/Τ 
2021 

Πλθρωκζντ
α 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

 ΤΝΟΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΙΝΑΚΑ 9: Δαπάνεσ Προθγοφμενθσ Χριςεωσ Σουριςτικοφ Σζλουσ 

Κ.Α. Περιγραφι 
Π/Τ 
2020 

Π/Τ 
2021 

Πλθρωκζντ
α 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

00.8113 
Αμοιβζσ και ζξοδα τρίτων 
Παροχζσ τρίτων 

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

00.8115 Διάφορα ζξοδα 
7.697,2
7 

15.170,
40 

7.770,96 0,00 7.770,96 14.599,99 28.086,00 

00.8511.0
01 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ 
ειςπρακτζων υπολοίπων 
βεβαιωμζνων κατά Π.Ο.Ε 
εντόσ του οικονομικοφ 
ζτουσ 

1.186,3
9 

810,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1.043,50 

 ΤΝΟΛΑ 
8.883,6
6 

15.980,
89 

7.770,96 0,00 7.770,96 21.599,99 102.289,50 

ΠΙΝΑΚΑ 10: φνολο δαπανϊν Σουριςτικοφ Σζλουσ 

υγκεντρωτικά 
τοιχεία 

Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

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

ΠΙΝΑΚΑ 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

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

 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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3.  Γπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο επί ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ γηα ην έηνο 2022 
Ξξνθεηκέλνπ νη Ν.Ρ.Α. λα πξνάγνπλ ηα ηνπηθά ζπκθέξνληα θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ 
ηνπο (άξζξν 102 Π), έρνπλ θαη θνξνινγηθή αξκνδηφηεηα. Πχµθσλα µε ην άξζξν 25 παξ. 14 λ. 1828/1989, 

είλαη δπλαηή ε εθ µέξνπο ησλ Ν.Ρ.Α. επηβνιή αληαπνδνηηθψλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, γηα ηελ αληηµεηψπηζε 
δαπαλψλ γηα ππεξεζίεο ή έξγα ζηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ ζπµβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ 
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ. Ρα ηέιε απηά έρνπλ αληαπνδνηηθφ 
ραξαθηήξα θαη ην χςνο ηνπο, νη ππφρξενη θαηαβνιήο ηνπο θαζψο θαη θάζε αλαγθαία ιεπηνµέξεηα νξίδνληαη µε 

απφθαζε ηνπ δεµνηηθνχ ζπµβνπιίνπ. Ζ θνξνινγηθή αξµνδηφηεηα ησλ Ν.Ρ.Α. δελ είλαη απεξηφξηζηε, θαζψο 
πξνβιέπνληαη πεξηνξηζµνί ζην άξζξν 78 παξ. 1 θαη 4, ηνπ Ππληάγµαηνο, ζχµθσλα µε ην νπνίν είλαη 
αλεπίηξεπηε ε επηβνιή ή ε είζπξαμε θφξσλ ρσξίο ηππηθφ λφµν, πνπ λα θαζνξίδεη ην ππνθείµελν ηεο 
θνξνινγίαο θαη ην εηζφδεµα, ην είδνο ηεο πεξηνπζίαο, ηηο δαπάλεο θαη ηηο ζπλαιιαγέο ή ηηο θαηεγνξίεο ηνπο, 
ζηηο νπνίεο αλαθέξεηαη ν λφµνο. Δπίζεο ην αληηθείµελν ηεο θνξνινγίαο, ν θνξνινγηθφο ζπληειεζηήο, νη 
απαιιαγέο ή εμαηξέζεηο απφ ηε θνξνινγία, δελ µπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείµελν θνξνινγηθήο 

εμνπζηνδφηεζεο. Δπίζεο, ζχµθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 λ. 1943/1991, γηα ηελ είζπξαμε ησλ 
αληαπνδνηηθψλ ηειψλ µέζσ ησλ ινγαξηαζµψλ θαηαλάισζεο ξεχµαηνο απφ ηε ∆.Δ.Ζ., απαηηείηαη θνηλή 
απφθαζε ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ θαη ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνµηθψλ ή ηνπ επνπηεχνληνο ηε ζπγθεθξηµέλε 
Δπηρείξεζε ππνπξγνχ, µε ηελ νπνία θαη ξπζµίδνληαη εηδηθφηεξα ιεπηνµεξεηαθά, δηαδηθαζηηθά θαη ηερληθά 

ζέµαηα γηα ηελ εθαξµνγή ησλ δηαηάμεσλ απηψλ. Ξεξαηηέξσ, µε πιήζνο απνθάζεσλ ηνπ Ππµβνπιίνπ ηεο 
Δπηθξαηείαο (ΠηΔ) πνπ έρνπλ εμεηάζεη ηε λνµηµφηεηα επηβνιήο δηαθφξσλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ απφ Ν.Ρ.Α. 
α΄ θαη β΄ βαζµνχ, έρεη θξηζεί φηη ε λνµηµφηεηα ησλ ηειψλ απηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ επαξθή αηηηνινγία ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ηα επηβάιινπλ, ε νπνία πξέπεη λα πεξηιαµβάλεηαη είηε ζην ζψµα ηεο απφθαζεο, είηε ζηνλ 
νηθείν θάθειν. Ππγθεθξηµέλα, απαηηείηαη λα πξνβιέπνληαη ζσξεπηηθά: (α) ν θχθινο ησλ σθεινπµέλσλ 
πξνζψπσλ, (β) ην ζπγθεθξηµέλν έξγν ή ππεξεζία, (γ) ε εηδηθή σθέιεηα γηα ηνπο ππφρξενπο θαηαβνιήο θαη 
(δ) ε αλαινγηθή ζρέζε µεηαμχ ηνπ θφζηνπο γηα ηελ πξαγµαηνπνίεζε έξγσλ θαη ππεξεζηψλ θαη ησλ 
πξνζδνθψµελσλ εζφδσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηα ηέιε. Ζ αλαινγία απηή εθθξάδεηαη φρη θαη’ αλάγθελ µε 
ηελ απφιπηε ηζνζθέιηζε ησλ δχν θνλδπιίσλ (εζφδσλ-εμφδσλ), αιιά µε µία θαηά πξνζέγγηζε αλαινγηθή 
µεηαμχ ηνπο ζρέζε, ε νπνία αλαγθαίσο ππφθεηηαη θαη ζηηο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηελ επαιήζεπζε ή µε ησλ 

πξνβιέςεσλ. Δπίζεο, ε εηδηθφηεηα ησλ ηειψλ δελ επηηξέπεη ηελ επηβνιή ηνπο γηα έξγα πνπ απνηεινχλ 
λνµνζεηεµέλν αληηθείµελν ησλ αξµνδηνηήησλ ησλ Ν.Ρ.Α., ε ρξεµαηνδφηεζε ησλ νπνίσλ γίλεηαη απφ άιια 
ηαθηηθά έζνδά ηνπο. Ρέινο, ηα έζνδα απφ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηεο παξ. 14 ηνπ άξζξνπ 25 λ. 1828/1989, 
πξέπεη λα ρξεζηµνπνηνχληαη µφλν γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ πνπ έρνπλ ζρέζε µε ηηο ππεξεζίεο ή ηα έξγα 
γηα ηα νπνία επηβάιινληαη, θαη φρη γηα άιιεο δαπάλεο ησλ Ν.Ρ.Α.. Ρέινο, µε ζρεηηθή εγθχθιηφ ηεο πξνο φινπο 

ηνπο Ν.Ρ.Α. (αξηζµ. πξση: νηθ. 2077/14- 1-2005), ε αξµφδηα ∆/λζε ηνπ Ξ.ΔΠ.∆.∆.Α., έρνληαο πξνθαλψο 

ππφςε ηε ζρεηηθή λνµνινγία ηνπ ΠηΔ, έρεη ηνλίζεη φηη γηα λα είλαη λφµηµεο νη απνθάζεηο ησλ νηθείσλ 
ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ επηβάιινπλ ηα ηέιε απηά, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα 
θξηηήξηα: (α) λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηµέλν έξγν ή παξνρή ππεξεζηψλ, (β) λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θχθιν 
ησλ σθεινπµέλσλ πξνζψπσλ, (γ) λα νξίδνπλ ηελ εηδηθή σθέιεηα πνπ απνξξέεη γηα ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο, θαη (δ) λα αηηηνινγνχληαη εηδηθψο, µε ηελ παξάζεζε ζπγθεθξηµέλσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά µε 
ηνλ πξνυπνινγηζµφ εζφδσλ-εμφδσλ, αιιά θαη ην εχξνο ηνπ θχθινπ ησλ σθεινπµέλσλ πξνζψπσλ, 
πξνθεηµέλνπ λα είλαη δπλαηφο ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη 

ε δίθαηε θαη αληηθεηµεληθή επηβάξπλζε θάζε ππφρξενπ. Πε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, ηα δπλεηηθά πνιενδνκηθά 
ηέιε (ΘΑ 0471.005) επηβάιινληαη βάζεη : ηνπ άξζξνπ 82, παξ. 2, ηνπ ΞΓ 30/96 «…1. Ρα ηαθηηθά έζνδα ηεο 
Λ.Α. είλαη: α. Ραθηηθά, πνπ πξνέξρνληαη απφ: 1) θφξνπο, ηέιε δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο, 2) εηζνδήκαηα απφ 
εθκεηάιιεπζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο, 3) εηδηθή εηήζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ ηαθηηθνχ 
πξνυπνινγηζκνχ γηα ηελ θάιπςε ηνπ θφζηνπο άζθεζεο θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ, νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη 
ζηε Λ.Α., 4) θεληξηθνχο απηνηειείο πφξνπο, 5) πηζηψζεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δεκνζίσλ επελδχζεσλ, 6) 

ηέιε, δηθαηψκαηα θαη εηζθνξέο αληαπνδνηηθνχ ραξαθηήξα. [Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]7) Νη θάζε θχζεσο 

επηρνξεγήζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Θ.Ρ.Γ.Θ. θαη Γαζψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ αγξνηηθψλ 
πξνγξακκάησλ – ΞΟΝΠΘ. ΞΔΟ. 7 ΑΞΝ ΡΖΛ ΞΑΟ. 5 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 14 ΡΝ Λ. 2732/99, ΦΔΘ-154 Α’ [Ρέινο 
Ρξνπνπνίεζεο] 
β. 'Δθηαθηα, πνπ πξνέξρνληαη απφ: 
1) έζνδα απφ ηέιε γηα ρξήζε έξγσλ πνπ γίλνληαη κε δαλεηζκφ, 2) δάλεηα, δσξεέο, θιεξνδνζίεο θαη 
θιεξνλνκίεο, 3) επηρνξεγήζεηο θνξέσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 4) εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 5) 

ρξεκαηνδνηήζεηο ηεο Δπξσπατθήο 'Δλσζεο ή άιισλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ, 6) θάζε άιιε πεγή. 
2. Κε απφθαζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο γηα 
ππεξεζίεο ή έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ 
πνιηηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο ηεο Λ.Α. Ρα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη νη εηζθνξέο απηέο έρνπλ 
αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Ρν χςνο ησλ ηειψλ ή εηζθνξψλ, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε 
αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ….» φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε 
κε ην άξζξν 22, παξ. 2, ηνπ Λ. 2218/94 ζην νπνίν αλαθέξεηαη : «…2. Κε απφθαζε ηνπ λνκαξρηαθνχ 

ζπκβνπιίνπ κπνξεί λα επηβάιινληαη ηέιε, δηθαηψκαηα ή εηζθνξέο γηα ππεξεζίεο ή έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηθέξεηαο 
ηεο Λ.Α. Ρα ηέιε, ηα δηθαηψκαηα θαη νη εηζθνξέο απηέο έρνπλ αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα. Ρν χςνο ησλ ηειψλ ή 
εηζθνξψλ, νη ππφρξενη ζηελ θαηαβνιή ηνπο θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα νξίδνληαη κε ηελ απφθαζε 
ηνπ λνκαξρηαθνχ ζπκβνπιίνπ.». Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 95, παξ. 1-4 «…Άζθεζε πξφζζεησλ 
αξκνδηνηήησλ απφ ηνπο δήκνπο 1.α) Απφ 1εο Ηαλνπαξίνπ 2011 αζθνχληαη, απφ ηνπο δήκνπο, νη πξφζζεηεο 
αξκνδηφηεηεο πνπ ηνπο απνλέκνληαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1 (ππ’ αξηζκνχο 11 έσο θαη 26), 2 (ππ’ 

αξηζκνχο 15 έσο θαη 28), 3 (ππ’ αξηζκνχο Β7 έσο θαη 25), 4, 5 (ππ’ αξηζκνχο 1 έσο θαη 7) θαη 6 ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5



Πει.- 8 - ηεο  233/2021 απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο 
 
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]Θαη' εμαίξεζε σο ρξφλνο έλαξμεο άζθεζεο απφ ηνπο δήκνπο ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο παξ. 
4 ππ' αξηζκ. 18 ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη θα ηα κνπζηθά θαη θαιιηηερληθά γπκλάζηα 
θαη ιχθεηα, νξίδεηαη ε 1ε Ηνπιίνπ 2011 - ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦΗΝ ΠΡΝ ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΔΟ. Α ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 

95 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 10ε ΡΝ ΑΟΘΟΝ 18 ΡΝ Λ. 3870/10, ΦΔΘ-138 Α/9-8-10 [Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο] 
β) Ζ έλαξμε άζθεζεο ησλ ινηπψλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1 (ππ’ 
αξηζκνχο 27 έσο θαη 29), 2 (ππ’ αξηζκνχο 29 έσο θαη 39), 3 (ππ’ αξηζκνχο Β26 έσο θαη 34) θαη 5 (ππ’ 
αξηζκνχο 8 έσο 69) ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013. 

[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]«Ξξηλ ηελ πξνζεζκία ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θαη θαη’ εμαίξεζε ησλ θεηκέλσλ 
δηαηάμεσλ, νη δήκνη δχλαληαη λα εγγξάθνπλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο πηζηψζεηο θαη λα ζπλάπηνπλ δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο, πνπ αθνξνχλ ηελ άζθεζε ηεο αξκνδηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ππ’ αξηζκ. 18 ηνπ πξνεγνχκελνπ 
άξζξνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012.» - ΞΟΝΠΘ. ΔΓΑΦΗΝ ΠΡΝ ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟ. 1 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 95 ΚΔ 
ΡΖΛ ΞΑΟ. 10 ΡΝ ΑΟΘ. 58 ΡΝ Λ. 3966/11, ΦΔΘ-118 Α/24-5-11[Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο].  (Βι. θαη ην άξζξν 1 
ηεο ΞΛΞ 31/31-12-12, ΦΔΘ-256 Α/31-12-12, Εεηήκαηα αξκνδηνηήησλ ησλ άξζξσλ 94, 95 θαη 204 ηνπ λ. 

3852/2010) (βι. Ρελ εγθχθιην Ξ.ΔΠ. 532/7-1-13 (ΑΓΑ: ΒΔΦ3Λ-Σ1): Δλεκέξσζε επί ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
απφ 31.12.2012  Ξξάμεο  Λνκνζεηηθνχ  Ξεξηερνκέλνπ  (Α'256/31-12-2012). 
2. Αλ ζε δήκνπο ηνπ ίδηνπ λνκνχ, δελ πθίζηαληαη ππεξεζίεο, κε επάξθεηα πιηθνηερληθήο ππνδνκήο θαη 
πξνζσπηθνχ, πξνο άζθεζε ησλ πξφζζεησλ αξκνδηνηήησλ πνπ απνλέκνληαη ζε απηνχο κε ην άξζξν 94, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ, γηα ηηο ζρεηηθέο αξκνδηφηεηεο παξέρεηαη, ππνρξεσηηθψο, 
δηνηθεηηθή ππνζηήξημε απφ ην δήκν ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ ή απφ άιιν εγγχηεξν δήκν, φπσο απηφο νξίδεηαη κε 
απφθαζε ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ηεο Ξεξηθέξεηαο, ε νπνία εθδίδεηαη κέρξη 31.10.2010. Γηα ηελ έθδνζε ηεο 

πξνεγνχκελεο απφθαζεο, ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ εγγχηεξνπ δήκνπ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε 
εηζήγεζε ηνπ δήκνπ πνπ ζα εμππεξεηεζεί δηνηθεηηθά, ε νπνία παξέρεηαη εληφο κελφο αθφηνπ δεηεζεί. 
Απνθαζηζηηθέο ή γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ηα 
κνλνκειή ή ζπιινγηθά αηξεηά φξγαλα αζθνχληαη απφ ηνλ νηθείν δήκν. 
3. Ν δήκνο ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ παξέρεη, επίζεο, δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ. 
Δάλ ε νηθεία αξκνδηφηεηα έρεη απνλεκεζεί κε ζρεηηθφ πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδφζεθε θαη’ εμνπζηνδφηεζε 
ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ λ. 947/1979 (ΦΔΘ 69 Α΄) ζε άιινπο δήκνπο ηνπ ίδηνπ λνκνχ, νη δήκνη απηνί 

εμαθνινπζνχλ λα ηελ αζθνχλ. 
4. Ζ δηνηθεηηθή ππνζηήξημε γηα ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ απφ ην δήκν 
ηεο έδξαο ηνπ λνκνχ παξέρεηαη κέρξη 31.12.2012. Κέρξη ηελ ίδηα εκεξνκελία νη ινηπνί δήκνη ηνπ ίδηνπ λνκνχ 
ππνρξενχληαη λα έρνπλ νξγαλψζεη αληίζηνηρεο ππεξεζηαθέο κνλάδεο.» θαη άξζξν 283, παξ. 2 θαη 17 ηνπ Λ. 
3852/10, «…Ρειηθέο Οπζκίζεηο 

2. Απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ πεξηθεξεηψλ θαηαξγνχληαη νη εληαίεο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο, νη 

λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο θαη ηα λνκαξρηαθά δηακεξίζκαηα. 
Νη πεξηθέξεηεο ππεηζέξρνληαη, απηνδηθαίσο, κεηά ηελ έλαξμε αζθήζεσο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, ζε φια ηα 
δηθαηψκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ εκπξαγκάησλ, θαζψο θαη ζηηο ππνρξεψζεηο, ησλ Λνκαξρηαθψλ 
Απηνδηνηθήζεσλ. 
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]«Νη εθθξεκείο δίθεο ησλ πξψελ Λνκαξρηαθψλ Απηνδηνηθήζεσλ, εθηφο απφ απηέο πνπ 
αθνξνχλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο ησλ πνιενδνκηθψλ γξαθείσλ πνπ ζπλερίδνληαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
γηα ηα ζέκαηα απηά, ζπλερίδνληαη, απηνδηθαίσο, απφ ηηο ηδξπφκελεο πεξηθέξεηεο, ρσξίο λα δηαθφπηνληαη θαη 

ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε ζπλέρηζεο γηα ηελ θαζεκία απφ απηέο.» - ΑΛΡΗΘ. ΡΝ ΡΟΗΡΝ 
ΔΓΑΦΗΝ ΡΖΠ ΞΑΟ. 2 ΚΔ ΡΖΛ ΞΑΟ. 13 ΡΝ ΑΟΘ. 6 ΡΝ Λ. 4071/12, ΦΔΘ-85 Α/11-4-12 [Ρέινο 
Ρξνπνπνίεζεο] 
[Αξρή Ρξνπνπνίεζεο]«Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζε πάζεο θχζεσο ππνρξεψζεηο 
θαη δηθαηψκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ εκπξαγκάησλ, πνπ βάζεη δηαηάμεσλ λφκσλ θαη θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ 
ζπλδένληαη κε αξκνδηφηεηεο πνπ κεηαθέξνληαη ζε απηνχο. Όηαλ νη ππνρξεψζεηο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε 

κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ, αθνξνχλ ζηελ πιεξσκή δαπαλψλ, νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο είλαη ππφρξενη γηα 

ηελ θαηαβνιή ηνπο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη εθδνζεί ην πξνβιεπφκελν απφ ηνλ Θψδηθα Βηβιίσλ θαη 
Πηνηρείσλ ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ απφ ηνπο δηθαηνχρνπο ή δελ έρεη εθδνζεί ηειεζίδηθε δηθαζηηθή απφθαζε κέρξη 
31.12.2010 γηα ηνπο δήκνπο ή 30.6.2011 γηα ηηο πεξηθέξεηεο. 
Νκνίσο νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο είλαη δηθαηνχρνη απαηηήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο κεηαθεξφκελεο 
αξκνδηφηεηεο, γηα ηηο νπνίεο δελ έρνπλ απνζηαιεί νη ρξεκαηηθνί θαηάινγνη πξνο ηακεηαθή βεβαίσζε κέρξη ηηο 
αλσηέξσ πξνζεζκίεο. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο, νη ζρεηηθέο εθθξεκείο δίθεο ηεο πξψελ Λνκαξρηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο ή ηεο πξψελ θξαηηθήο πεξηθέξεηαο ζπλερίδνληαη, απηνδηθαίσο, απφ ην δήκν ή ηελ πεξηθέξεηα 
πνπ αθνξά ην αληηθείκελν ηεο δίθεο, ρσξίο λα δηαθφπηνληαη θαη ρσξίο λα απαηηείηαη εηδηθή δηαδηθαζηηθή πξάμε 
ζπλέρηζήο ηνπο. Νη δήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο απφ ηελ έλαξμε άζθεζεο ησλ κεηαθεξφκελσλ ζε απηνχο 
αξκνδηνηήησλ ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο αθηλήησλ πνπ είραλ ζπλαθζεί γηα ηε 
ζηέγαζε ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηηο αξκνδηφηεηεο απηέο, εθφζνλ νη νηθείεο ππεξεζίεο 
εμαθνινπζνχλ λα ζηεγάδνληαη ζηα κηζζσκέλα αθίλεηα. Πε πεξίπησζε πνπ ζην αθίλεην ζηεγάδνληαη απφ 
θνηλνχ θαη ππεξεζίεο άιισλ θνξέσλ, ε ππεηζέιεπζε πξαγκαηνπνηείηαη θαη’ αλαινγία ησλ 

ρξεζηκνπνηνχκελσλ αλά θνξέα ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Νκνίσο, αλαινγηθά επηκεξίδνληαη θαη νη ινηπέο 

ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο.» - ΞΟΝΠΘ. ΡΩΛ ΩΠ ΑΛΩ ΔΓΑΦΗΩΛ ΠΡΝ ΡΔΙΝΠ ΡΖΠ ΞΑΟ. 2 ΡΝ ΑΟΘΟΝ 283 ΚΔ ΡΖΛ 
ΞΑΟ. 4 ΡΝ ΑΟΘ. 49 ΡΝ Λ. 3943/11, ΦΔΘ-66 Α/31-3-11[Ρέινο Ρξνπνπνίεζεο]. …………. 17. Γηαηάμεηο λφκσλ 
θαη θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα πξάμεηο, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ησλ ζπλελνχκελσλ 
ΝΡΑ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.», πξνθχπηεη φηη νη λένη δήκνη πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηε ζπλέλσζε 
παιαηνηέξσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ θαη ζηνπο νπνίνπο απνλέκνληαη αξκνδηφηεηεο θαηά δηαδνρή ησλ 
ζπλελνχκελσλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή λέεο αξκνδηφηεηεο, πνπ αλήθαλ πξνεγνπκέλσο ζηελ Θεληξηθή ή ηελ 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε θαη ζε Λνκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο, ππεηζέξρνληαη απηνδηθαίσο ζηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 
απηψλ. Δπνκέλσο, ηα ζπγθεθξηκέλα ηέιε επηβάιινληαη απφ ην Γήκν σο δηάδνρνο ηεο Λνκαξρηαθήο 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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Απηνδηνίθεζεο, ηεο νπνίαο αξκνδηφηεηα ήηαλ ε παξνρήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ζηα λεζηά Πχξν, Θέα, 
Θχζλν θαη Κχθνλν. Ν ρξφλνο παξάηαζεο ηεο πξνζεζκίαο παξνρήο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο, νξίδεηαη εηεζίσο 
κε εγθχθιην ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, κε ηειεπηαία ηελ κε αξηζκφ 78043/28.12.18, κε ηελ νπνία νξίδεηαη 

φηη «…Ν ρξφλνο έλαξμεο άζθεζεο απφ ηνπο Γήκνπο ησλ αξκνδηνηήησλ πνπ κεηαβηβάζηεθαλ ζε απηνχο, ζην 
πιαίζην ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ πεξίπησζε α’, ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Λ. 3852/10 (Α’ 87), γηα ηηο νπνίεο 
παξέρεηαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δηνηθεηηθή ππνζηήξημε, νξίδεηαη ε 01.01.2020. Κέρξη ηφηε 
ζπλερίδνπλ λα εθαξκφδνληαη νη ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 95, ηνπ Λ. 3852/2010, 

θαηά παξέθθιηζε ηεο πξνβιεπφκελεο, ζηηο ελ ιφγσ παξαγξάθνπο, ζρεηηθήο πξνζεζκίαο.». 
Ππλνςίδνληαο, ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία, ηα ηέιε επηβάιινληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε δαπαλψλ γηα 
ππεξεζίεο ή έξγα ζηελ πεξηνρή ηνπο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο (έξγα αλαπιάζεσλ, 
ππνδνκψλ απνθαηάζηαζεο θιπ), ζηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο (έξγα αζηηθήο αλάπηπμεο, πνιενδνκηθήο 
ππνδνκήο θη εθαξκνγήο, ζρεδίνπ πφιεσο, ξπκνηνκίαο θιπ) θαη ζηελ θαιχηεξε εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ 
(έμνδα ππεξεζηψλ, κηζζνδνζία, κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ θιπ, πνπ δηεθπεξαηψλνπλ ηελ αξκνδηφηεηα απηή 

θαζψο θη έμνδα αλαβάζκηζεο ησλ παξερφκελσλ απηψλ ππεξεζηψλ, θηηξηαθά, εμνπιηζκφο θιπ). Πηελ 
πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο 0,5% επί ησλ νηθνδνκηθψλ αδεηψλ επηβάιιεηαη απφ 
ην (κεηξνπνιηηηθφ) Γήκν σο θαζνιηθφ δηάδνρν ηεο πξψελ Λνκαξρηαθήο Απηνδηνίθεζεο ζηε δηνηθεηηθή 
πεξηθέξεηα απηήο. Γηα λα είλαη λφµηµεο νη απνθάζεηο ησλ νηθείσλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ πνπ επηβάιινπλ ηα 

ηέιε απηά, πξέπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ζσξεπηηθά ηα αθφινπζα θξηηήξηα:  
α) λα αλαθέξνληαη ζε ζπγθεθξηµέλν έξγν ή παξνρή ππεξεζηψλ,  
β) λα πξνζδηνξίδνπλ ηνλ θχθιν ησλ σθεινπµέλσλ πξνζψπσλ,  

γ) λα νξίδνπλ ηελ εηδηθή σθέιεηα πνπ απνξξέεη γηα ηνπο ππφρξενπο γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο, θαη 
δ) λα αηηηνινγνχληαη εηδηθψο, µε ηελ παξάζεζε ζπγθεθξηκέλσλ ζηνηρείσλ αλαθνξηθά µε ηνλ πξνυπνινγηζµφ 
εζφδσλ-εμφδσλ, αιιά θαη ην εχξνο ηνπ θχθινπ ησλ σθεινπµέλσλ πξνζψπσλ, πξνθεηµέλνπ λα είλαη δπλαηφο 
ν έιεγρνο ηεο ηήξεζεο ηεο αξρήο ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε δίθαηε θαη αληηθεηκεληθή 
επηβάξπλζε θάζε ππφρξενπ. 
Πχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ νηθ.55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/Β/26-07-2021) «Ξαξνρή νδεγηψλ γηα 
ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ’αξ. 

7028/2004 (ΦΔΘ 253 Β') απφθαζεο», ηα έζνδα ηνπ δπλεηηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο επί ησλ νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2020 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2021 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

0471.005 
Δυνθτικό ανταποδοτικό τζλοσ 
επί των οικοδομικϊν αδειϊν 

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

2116.004 
Δυνθτικό ανταποδοτικό τζλοσ 
επί των οικοδομικϊν αδειϊν 

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

3216.004 
Δυνθτικό ανταποδοτικό τζλοσ 
επί των οικοδομικϊν αδειϊν 

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

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

Χρθματικό Τπόλοιπο 2019*     363.067,84   

Χρθματικό Τπόλοιπο 2020*      354.937,72  

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 (Κ.Α 5111)       7.194,21 

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 (Κ.Α 5113)       193.499,38 

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

 
Αληίζηνηρα νη εθηηκήζεηο γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην Γπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο επί ησλ νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ. Νκνίσο ζηε ζηήιε Ξξνυπνινγηζκφο 2022 θαζνξίδεηαη ε δηάζεζε ηνπο σο 
εμήο: 

 

 
ΠΙΝΑΚΑ 11: Λειτουργικζσ δαπάνεσ Τπθρεςίασ Πολεοδομίασ που καλφπτονται από ανταποδοτικά ζςοδα 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

00.6492 

Δικαςτικά ζξοδα και 
ζξοδα εκτζλεςθσ 
δικαςτικϊν αποφάςεων 
ι ςυμβιβαςτικϊν 
πράξεων 

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

10.6011 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, 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 

10.6051.001 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με 

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

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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ςφμβαςθ Δθμοςίο 
(ΣΤΔΚΤ) 

10.6051.003 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ Δθμόςιο 
(ΣΕΑΔΤ) 

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

40.6011 

Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται 
βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, 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 

40.6012 

Αποηθμίωςθ 
υπερωριακισ εργαςίασ 
και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ 
ϊρεσ και λοιπζσ 
πρόςκετεσ αμοιβζσ 

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

40.6051.001 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ Δθμοςίο 
(ΣΤΔΚΤ) 

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

40.6051.002 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ Δθμοςίου Τπζρ 
φνταξθσ 

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

40.6051.003 

Εργοδ. Ειςφ. 
προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ Δθμόςιο 
(ΣΕΑΔΤ) 

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

40.6051.004 

Εργοδ. Ειςφ. 
Προςωπικοφ με 
ςφμβαςθ Δθμόςιο 
(ΟΠΑΔ) 

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

40.6055.001 
Λοιπζσ εργοδοτικζσ 
ειςφορζσ (ΣΜΕΔΕ,κλπ) 

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

40.6056.002 

Ετιςια ειςφορά ςτο 
ΣΠΔΤ (άρκρα 3 Ν 
1726/44, 30 Ν 2262/52, 
100 ΝΔ 4260/61, 33 ΝΔ 
5441/66, αρκ. 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 επιμόρφωςθσ 
προςωπικοφ και 
ςυμμετοχισ ςε ςυνζδρια 
και ςεμινάρια 

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

40.6117.003 

Δαπάνθ χοριγθςθσ 
αντιγράφων 
κτθματογραφικϊν 
αποςπαςμάτων 
ακινιτων του Διμου 

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

40.6117.004 
Ειδικι νομικι κάλυψθ 
για τθν πολεοδομικι 
μελζτθ 

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

40.6264.001 
Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
φωτοτυπικϊν 
μθχανθμάτων 

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

40.6264.002 
Επιςκευι και ςυντιρθςθ 
Η/Τ, εξοπλιςμοφ τουσ 
και δικτφου 

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

40.6265 

υντιρθςθ και επιςκευι 
επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ ςκευϊν και 
λοιποφ εξοπλιςμοφ 

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

40.6266 
υντιρθςθ Εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ 

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

40.6414 Μεταφορζσ εν γζνει 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

40.6422 

Οδοιπορικά ζξοδα και 
αποηθμίωςθ 
μετακινοφμενων 
υπαλλιλων 

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

40.6612 
Προμικεια γραφικισ 
φλθσ και λοιπά υλικά 
γραφείων 

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

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5



Πει.- 11 - ηεο  233/2021 απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο 
 

40.6613 

Προμικεια εντφπων και 
υλικϊν 
μθχανογράφθςθσ και 
πολλαπλϊν εκτυπϊςεων 

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

40.6614 
Λοιπζσ προμικειεσ 
ειδϊν γραφείου 

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

40.6615 
Εκτυπϊςεισ, εκδόςεισ, 
βιβλιοδετιςεισ 

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

40.6635 
Προμικεια λοιπϊν 
ειδϊν υγιεινισ και 
κακαριότθτασ 

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

40.6673 
Ανταλλακτικά επίπλων 
και ςκευϊν και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ 

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

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 12: Επενδυτικζσ δαπάνεσ Τπθρεςίασ Πολεοδομίασ που καλφπτονται από ανταποδοτικά ζςοδα 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

30.7333.049 

Αναβάκμιςθ και 
ςυντιρθςθ Δθμοτικοφ 
Οδικοφ Δικτφου (χριςθ 
2020) 

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

40.7133 Ζπιπλα ςκζυθ 0,00 5.000,00 0,00 0,00 1.395,74 0,00 0,00 

40.7134.001 
Προμικεια Η/Τ και 
περιφεριακϊν 
ςυςτθμάτων 

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

40.7134.002 

Δθμιουργία ψθφιακισ 
πλατφόρμασ για τθ 
διαχείριςθ αιτθμάτων 
πολιτϊν 

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

40.7135 Λοιπόσ εξοπλιςμόσ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 13: Δαπάνεσ Προθγοφμενθσ Χριςεωσ Τπθρεςίασ Πολεοδομίασ που καλφπτονται από ανταποδοτικά ζςοδα 

Κ.Α. Περιγραφι Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

00.8115 Διάφορα ζξοδα 0,00 204,21 0,00 204,21 0,00 204,21 0,00 

40.8111 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
προςωπικοφ 

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

40.8113 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων Παροχζσ τρίτων 

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

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

40.8116 
Δαπάνεσ προμικειασ 
αναλωςίμων 

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

40.8121 
Αγορζσ κτιρίων τεχνικϊν 
ζργων και προμικειεσ 
παγίων 

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

00.8511.001 

Προβλζψεισ μθ 
είςπραξθσ ειςπρακτζων 
υπολοίπων 
βεβαιωμζνων κατά 
Π.Ο.Ε εντόσ του 
οικονομικοφ ζτουσ 

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

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

 
ΠΙΝΑΚΑ 14: φνολο δαπανϊν Τπθρεςίασ Πολεοδομίασ που καλφπτονται από ανταποδοτικά ζςοδα 

υγκεντρωτικά ςτοιχεία Π/Τ 2020 Π/Τ 2021 
Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 2022 

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

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

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

ΤΝΟΛΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 11-13 637.448,08 607.388,40 283.406,43 333.886,21 384.091,76 517.672,13 510.693,59 
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Γπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο επί ηεο δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ γηα ην έηνο 2022 
Νκνίσο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο ΘΑ νηθ.55040/21.07.2021 (ΦΔΘ 3291/Β/26-07-2021) «Ξαξνρή 
νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 – κεξηθή ηξνπνπνίεζε 

ηεο ππ’αξ. 7028/2004 (ΦΔΘ 253 Β') απφθαζεο», ηα έζνδα ηνπ δπλεηηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο επί ηεο 
δηέιεπζεο βαξέσλ νρεκάησλ απφ πιαθνζηξσκέλνπο θαη γξαληηνζηξσκέλνπο δεκνηηθνχο νδνχο Δξκνχπνιεο, 
ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

 

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π/Τ 2020 
Π/Τ 
2021 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2020 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
7/2021 

ΕΚΣΕΛΕΗ 
2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 
2022 

0471.010 
Δυνθτικό ανταποδοτικό τελοσ επί τθσ 
διζλευςθσ βαρζων οχθμάτων 

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

φνολο Εςόδων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 850,00 

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 (Κ.Α 5111)   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Χρθματικό Τπόλοιπο 2021 (Κ.Α 5113)   0,00 0,00  0,00 150,00 

Γενικά φνολα   0,00 0,00 0,00 150,00 1.000,00 

 
Αληίζηνηρα νη εθηηκήζεηο γηα ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ην Γπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο επί ηεο δηέιεπζεο 

βαξέσλ νρεκάησλ πξνζδηνξίδνληαη παξαθάησ. Νκνίσο ζηε ζηήιε Ξξνυπνινγηζκφο 2022 θαζνξίδεηαη ε 
δηάζεζε ηνπο σο εμήο: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑ 15: Λειτουργικζσ δαπάνεσ δυνθτικοφ Σζλουσ διζλευςθσ βαρζων οχθμάτων 

Κ.Α. Περιγραφι 
Π/Τ 
2020 

Π/Τ 
2021 

Πλθρωκζντα 
31/07/2020 

Πλθρωκζντα 
31/07/2021 

Πλθρωκζντα 
31/12/2020 

ΕΚΣΙΜΗΗ 
2021 

Π/Τ 
2022 

30.6262.005 

Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ βλαβϊν 
πλακοςτρωμζνων δθμοτικϊν οδϊν 
Ερμοφπολθσ λόγω διζλευςθσ βαρζων 
οχθμάτων 

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

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

 
Κεηά ηα αλσηέξσ, γηα ην έηνο 2022 ηα δπλεηηθά ηέιε πξνηείλνληαη σο εμήο: 
ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 
Ξξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηέινπο ζε έλα εληαίν ζπληειεζηή γηα φιεο ηηο νηθίεο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,10 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 

2. ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 
Ξξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηέινπο ζε έλα εληαίν ζπληειεζηή γηα φινπο ηνπο  
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,23 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν .Απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ  
Ξνιηηηζηηθνχ θαη Ρνπξηζηηθνχ Ρέινπο νη βηνκεραλίεο θαη νη αθάιππηνη ρψξνη. 
Ξξνηείλεηαη :  
Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνχ 
έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, νξίδεηαη κεησκέλν (εκβαδφλ) θαηά 50%.  

Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, νξίδεηαη 
κεησκέλνο ζπληειεζηήο γεληθήο ρξήζεο θαηά 60% αλά η.κ. ηνπ νξηζζέληνο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ρψξνπ 

κέρξη ρηιίσλ (1.000) ηκ, αλάινγνο ηεο θαηεγνξίαο/δψλεο πνπ αλήθεη ην αθίλεην (βιέπε αλσηέξσ πίλαθα). 
Ξξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 3 ηνπ ΓΘΘ (Λ. 3463/2006), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξ.13 ηνπ λ.4368/16, απαιιαγή απφ ην Ξνιηηηζηηθφ Ρέινο ζηνπο: 
Απφξνπο            

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ  
β) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 
Ζ απαιιαγή απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε κνλίκνπ 
θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 
Ξξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 3 ηνπ ΓΘΘ (Λ. 3463/2006), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξ.13 ηνπ λ.4368/16, ε κείσζε  ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ρέινπο ζε πνζνζηφ πελήληα  ηνηο 
εθαηφ  (50%) επί ησλ αλαινγνχλησλ ζπληειεζηψλ,  γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο 

ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ 
νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα ε κείσζε αθνξά ζε:   
Άηνκα κε αλαπεξίεο 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ, δελ λνζειεχνληαη ζε ηδξχκαηα θαη δηακέλνπλ ζηελ νηθία πνπ  ε παξνρή ηεο 
πθίζηαηαη κείσζε.    
β) κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 12.000€ εηήζην εηζφδεκα, πξνζαπμαλφκελν θαηά 
4.000€ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. 

«Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ 
θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. 
Πην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν ην 
θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά 
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επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ 
ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα» 
Ξνιχηεθλνπο   

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε  εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 32.000€ εηήζην εηζφδεκα, πξνζαπμαλφκελν θαηά 4.000€ γηα θάζε παηδί πάλσ 
απφ ηα ηέζζεξα. 
Ρξίηεθλνπο  

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 24.000€ εηήζην εηζφδεκα. 
Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 18.000€ εηήζην εηζφδεκα. 
Καθξνρξφληα άλεξγνπο 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
Ζ κείσζε απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε κνλίκνπ 
θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 
Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα:  

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απφθαζε γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Η.Θ.Α., 
ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ. (Απαηηείηαη 
ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 50%). 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα  απφ πηζηνπνηεηηθφ  ηεο Αλψηαηεο 
Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ).  
Ξνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:  
Ξνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 
νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ Λ. 2247/1994 /ΦΔΘ 
182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΠηΔ). 

Ξνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  
Η. Λ. 860/5-1-1979 
α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3)  ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
β) Ν παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 
θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη.  

γ) Ν ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή θαηέζηε 

ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 
απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Ξνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ Ξνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα 
ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
Δπηζεκάλζεηο:  
Α. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε  ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ii) ηα άξξελα αλήιηθα 
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ  
iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο. 
Β. Απφ 01.01.1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ. 2 θαη 116 παξ. 
1 ηνπ Ππληάγκαηνο). 

Γ. Κέρξη 17.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. 

Απφ 18.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Λ. 1329/1983). 
ΗΗ. Λ. 3454/7-4-2006 
α) Ν γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ 
θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πηα ηέθλα απηά 
ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο αλεμαξηήησο 
ειηθίαο.  
β) Ν έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ ζε 
πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο 
αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 
γ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 

απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη 

νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 
Νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΘ 2 Α’) φπσο 
θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη 
απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο 
πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή 
ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ. 3454/2006). 

3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Λ.3454/06) 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5



Πει.- 14 - ηεο  233/2021 απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο 
 
Ρξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην 
ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία 
είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε 

αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ 
πξνβιέπεηαη. Πηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα 

επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ 
νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.). 
i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα 
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε 
ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
ii. Ρέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα κφλν γνλέα 

ηνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ 
ελειηθίσζή ηνπο. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Λ.3812/09, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3838/10) 

5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ απαηηείηαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ πνπ λα 
απνδεηθλχεη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΝΑΔΓ. 
Καθξνρξφληα άλεξγνη είλαη φζνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά ηεο αλεξγίαο θαη επξίζθνληαη ζε δηαξθή θαηάζηαζε 
αλεξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
κηθξφηεξν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ. (ππνπαξ.ΗΑ.1 Λ.4093/12) (ΘΑ 
44137/613/18.12.2013 (ΦΔΘ 3253/20.12.2013 ηεχρνο Β’). 
ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΑΓΔΗΩΛ  

Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δπλεηηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο επί ησλ νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 

ΝΗΙ 
ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ & ΑΔΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΧΩ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ 
ΜΕ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΤΣΟΨΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΤΜ. Ε 
ΚΣΙΜΑ ΠΡΟ 1955 

ΤΡΟ 
2% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 60€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 
30€ 

2% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 30€ 

15€ 

ΚΤΘΝΟ, ΚΕΑ & 
ΜΤΚΟΝΟ 

4% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 90€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 
40€ 

4% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 40€ 

45€ 

 
ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΔΙΔΠΖΠ ΒΑΟΔΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ 
Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο επί ηεο δηέιεπζεο –ζε πιαθνζηξσκέλνπο θαη γξαληηνζηξσκέλνπο 
δεκνηηθνχο νδνχο Δξκνχπνιεο- βαξέσλ νρεκάησλ, σο δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο αλάγθεο 
ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ νδψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 

Κηθηφ βάξνο νρεκάησλ ζε ηφλνπο Ξνζφ αλά δηέιεπζε 

10-20 75,00€ 

20 θαη άλσ 150,00 

 
2.Ρελ κε αξ. πξση. 21089/12-11-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ην ζέκα είλαη εληφο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
3.Ρν κε αξ. πξση.:7685/16-2-2021 (ΑΓΑ 6ΞΠΖΝΟ1Η-Γ8Ο) έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 
κε ζέκα “Δπηθχξσζε ηεο ππ’ αξ. 1/2021 απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο κε 
ζέκα «Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο νηθ. έηνπο 2021». 
4.Ρελ γελφκελε δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο απηή αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθφ ηεο ζπλεδξίαζεο.  
5.Ρελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ, φπσο ην Πψκα εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ έγθξηζε ησλ Γπλεηηθψλ 
Ρειψλ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ - Δξκνχπνιεο γηα ην έηνο 2022, ζχκθσλα κε ην αλσηέξσ έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο 

Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ. 
6. Ρελ γελνκέλε ςεθνθνξία, θαηά ηελ νπνία ηελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη 

θ.θ.: Ξηηανχιεο Ησάλλεο, Φσηεηληάο Ληθφιανο, Αιεθξαγθήο Κελάο θαη Θνπηαβάο Ξαλαγηψηεο, ζχλνιν 4 
(ηέζζεξηο) ςήθνη.  Ιεπθφ ςήθηζαλ νη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη θαη κέιε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, Αιέμαλδξνο 
Αζαλαζίνπ θαη Γνχλαβεο Γεψξγηνο, ζχλνιν 2 (δχν) ςήθνη, δηφηη ππάξρεη ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ 
θαζψο θαη ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηέινπο, ε νπνία ζα έπξεπε  λα είρε απνθεπρζεί ιφγσ ηεο κεγάιεο νηθνλνκηθήο 

χθεζεο  πνπ έρεη επηθέξεη ε παλδεκία ζε δεκφηεο θαη επηρεηξεκαηίεο. Δλαιιαθηηθά, ζα έπξεπε λα είραλ 
αλαδεηεζεί απφ ηελ δεκνηηθή αξρή θαη ην νηθνλνκηθφ επηηειείν ηξφπνη αχμεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηηο 
δεκνηηθέο δξάζεηο πνιηηηζκνχ θαη ηνπξηζκνχ. 

 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5



Πει.- 15 - ηεο  233/2021 απφθαζεο Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ-Δξκνχπνιεο 
 
7. Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ λ. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 
ηνπ Λ. 4623/2019, ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 77 ηνπ Λ. 
4555/2018 θαζψο θαη ηελ Ξ.ΔΠ. εγθ. 93/60173/23.08.2019.   

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 
Δηζεγείηαη ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηελ έγθξηζε ησλ Γπλεηηθψλ ηειψλ ηνπ Γήκνπ Πχξνπ - Δξκνχπνιεο γηα 
ην έηνο 2022, σο εμήο: 
1. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 

Ξξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ πνιηηηζηηθνχ ηέινπο ζε έλα εληαίν ζπληειεζηή γηα φιεο ηηο νηθίεο θαη 
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,10 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
2. ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 
Ξξνηείλεηαη ε δηακφξθσζε ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηέινπο ζε έλα εληαίν ζπληειεζηή γηα φινπο ηνπο  
επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,23 € αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν 
Απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ  Ξνιηηηζηηθνχ θαη Ρνπξηζηηθνχ Ρέινπο νη βηνκεραλίεο θαη νη αθάιππηνη 

ρψξνη. Ξξνηείλεηαη :  
Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη εκβαδνχ 
έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, νξίδεηαη κεησκέλν (εκβαδφλ) θαηά 50%.  
Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, νξίδεηαη 

κεησκέλνο ζπληειεζηήο γεληθήο ρξήζεο θαηά 60% αλά η.κ. ηνπ νξηζζέληνο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε ρψξνπ 
κέρξη ρηιίσλ (1.000) ηκ, αλάινγνο ηεο θαηεγνξίαο/δψλεο πνπ αλήθεη ην αθίλεην (βιέπε αλσηέξσ πίλαθα). 
Ξξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 3 ηνπ ΓΘΘ (Λ. 3463/2006), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξ.13 ηνπ λ.4368/16, απαιιαγή απφ ην Ξνιηηηζηηθφ Ρέινο ζηνπο: 
Απφξνπο            
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ  
β) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 
Ζ απαιιαγή απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε κνλίκνπ 
θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 
Ξξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 3 ηνπ ΓΘΘ (Λ. 3463/2006), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξ.13 ηνπ λ.4368/16, ε κείσζε  ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ρέινπο ζε πνζνζηφ πελήληα  ηνηο 
εθαηφ  (50%) επί ησλ αλαινγνχλησλ ζπληειεζηψλ,  γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο 
ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ αλσηέξσ 
νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα ε κείσζε αθνξά ζε:   
Άηνκα κε αλαπεξίεο 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ, δελ λνζειεχνληαη ζε ηδξχκαηα θαη δηακέλνπλ ζηελ νηθία πνπ  ε παξνρή ηεο 

πθίζηαηαη κείσζε.    
β) κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 12.000€ εηήζην εηζφδεκα, πξνζαπμαλφκελν θαηά 
4.000€ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. 
«Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ 
θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. 
Πην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν ην 

θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά 
επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ 
ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα» 
Ξνιχηεθλνπο   
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε  εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 32.000€ εηήζην εηζφδεκα, πξνζαπμαλφκελν θαηά 4.000€ γηα θάζε παηδί πάλσ 

απφ ηα ηέζζεξα. 

Ρξίηεθλνπο  
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 24.000€ εηήζην εηζφδεκα. 
Κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο 
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 18.000€ εηήζην εηζφδεκα. 

Καθξνρξφληα άλεξγνπο 
α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 
Ζ κείσζε απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε κνλίκνπ 
θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 
Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη ζπγθεθξηκέλα:  
1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απφθαζε γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ Η.Θ.Α., 
ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ αλαπεξίαο ηνπ. (Απαηηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 50%). 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ ή 
αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα  απφ πηζηνπνηεηηθφ  ηεο Αλψηαηεο 
Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ).  
Ξνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:  
Ξνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηελ 
νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ Λ. 2247/1994 /ΦΔΘ 

182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΠηΔ). 
Ξνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  
Η. Λ. 860/5-1-1979 

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3)  ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
β) Ν παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ νπνηνδήπνηε ιφγν 
θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη δελ εξγάδεηαη.  

γ) Ν ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή θαηέζηε 
ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 
δ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 
απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Ξνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ Ξνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα 

ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο. 
Δπηζεκάλζεηο:  
Α. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 
i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε  ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 
ii) ηα άξξελα αλήιηθα 
iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ  

iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη ζηηο δχν 
πεξηπηψζεηο. 
Β. Απφ 01.01.1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ. 2 θαη 116 παξ. 
1 ηνπ Ππληάγκαηνο). 

Γ. Κέρξη 17.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. 
Απφ 18.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Λ. 1329/1983). 
ΗΗ. Λ. 3454/7-4-2006 

α) Ν γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ ηέθλσλ ηνπ 
θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο 
ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο 
ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πηα ηέθλα απηά 
ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο αλεμαξηήησο 
ειηθίαο.  

β) Ν έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ ζε 
πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο 
αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 
γ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα θαη 
απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ εθφζνλ ζπληξέρνπλ θαη 

νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 

Νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΘ 2 Α’) φπσο 
θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ ηζνβίσο θαη 
απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, ηα δε ηέθλα ηνπο 
πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή 
ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ. 3454/2006). 
3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 
ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Λ.3454/06) 

Ρξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ απφ ηνλ ίδην 
ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ γελλεζέλησλ, ηα νπνία 
είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε 
αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα 
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη 
δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ 

πξνβιέπεηαη. Πηα ηξία παηδηά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα 

επηά ηνηο εθαηφ (67%) θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 
4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ δεκφζηαο αξρήο 
ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., 
πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ 
νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.). 
i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα 
ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε 
ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο. 
ii. Ρέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα κφλν γνλέα 
ηνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν γνλείο πξηλ ηελ 
ελειηθίσζή ηνπο. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο 
ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Λ.3812/09, φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3838/10) 

5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ απαηηείηαη νπνηνδήπνηε δηθαηνινγεηηθφ πνπ λα 

απνδεηθλχεη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ ΝΑΔΓ. 
Καθξνρξφληα άλεξγνη είλαη φζνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά ηεο αλεξγίαο θαη επξίζθνληαη ζε δηαξθή θαηάζηαζε 
αλεξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, κε εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 
κηθξφηεξν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ. (ππνπαξ.ΗΑ.1 Λ.4093/12) (ΘΑ 
44137/613/18.12.2013 (ΦΔΘ 3253/20.12.2013 ηεχρνο Β’). 
 

ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΑΓΔΗΩΛ  
Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δπλεηηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο επί ησλ νηθνδνκηθψλ 
αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

ΑΔΑ: ΩΞΞΨΩΗΟ-ΣΣ5
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ΝΗΙ 
ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ & ΑΔΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ 
ΔΙΧΩ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ 
ΜΕ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΤΣΟΨΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΤΜ. Ε 
ΚΣΙΜΑ ΠΡΟ 1955 

ΤΡΟ 
2% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 60€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 
30€ 

2% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 30€ 

15€ 

ΚΤΘΝΟ, ΚΕΑ & 
ΜΤΚΟΝΟ 

4% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 90€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 
40€ 

4% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 40€ 

45€ 

 
ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΔΙΔΠΖΠ ΒΑΟΔΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ 
Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο επί ηεο δηέιεπζεο –ζε πιαθνζηξσκέλνπο θαη γξαληηνζηξσκέλνπο 
δεκνηηθνχο νδνχο Δξκνχπνιεο- βαξέσλ νρεκάησλ, σο δπλεηηθφ αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο αλάγθεο 

ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ νδψλ απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  
 

Μικτό βάροσ οχθμάτων ςε τόνουσ 
 

Ποςό ανά διζλευςθ 

10-20 75,00€ 

20 και άνω 150,00 

2.Ρε γελνκέλε δηαινγηθή ζπδήηεζε ε νπνία αλαγξάθεηαη ζην ηαπηάξηζκν πξαθηηθφ ζπλεδξίαζεο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,  

3.Ρελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ φπσο ην Πψκα θαζνξίζεη ηα Γπλεηηθά Ρέιε γηα ην έηνο 2022, 

ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξ. 319/2021 (ΑΓΑ : 9ΞΘΙΥΖΝ-ΠΟ2), Απφθαζε ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο ηνπ 

Γήκνπ Πχξνπ Δξκνχπνιεο.   

4.- Ρε γελνκέλε ςεθνθνξία θαηά ηελ νπνία ηελ πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ςήθηζαλ νη Γεκ. 

Πχκβνπινη θ.θ.: Α. Γηαιφγινπ, Θ. Καξαγθνχ, Ληθ. Φσηεηληάο, Η. Βξνχηζεο, Ησάλ. Θεξάλεο, Κ. 

Αιεθξαγθήο, Αγγ. Ξξίληεδε, Θι. Ιενληαξίηε, Η. Ξηηανχιεο, Δηξ. Γξάθνπ, Ξ. Θνπηαβάο, Κ. 

Ονχζζνο, θαη Κ. Αιηνπβάο, ζχλνιν δεθαηξείο (13) ςήθνη. Ιεπθφ ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. 

Γ. Καξαγθφο, Θ. Κελδξηλνχ, Αι. Αζαλαζίνπ, Ο. Μαλζάθε,  Γ. Γνχλαβεο, Γ. Θνζκάο, Λ. 

Πθεπνθχιαμ θαη Λ. Γξππάξεο, ζχλνιν νθηψ (8) ςήθνη. Ν Γεκ. Πχκβνπινο θ. Γ. Γνχλαβεο δήισζε 

ηα εμήο : «Γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ςεθίδνπκε ΙΔΘΝ δηφηη: (α) δηαθσλήζακε κε ηελ πεξζηλή 

απφθαζε αχμεζεο ησλ δπλεηηθψλ ηειψλ ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ, θαζψο ήηαλ κηα δχζθνιε 

νηθνλνκηθά ρξνληά γηα ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο θαη νη απμήζεηο έπξεπε λα απνθεπρζνχλ 

θαη (β) ε κε απνξξφθεζε ησλ ρξεκάησλ πνπ εηζπξάρζεθαλ ην 2021 θαη ε κεηαθνξά ηνπο σο 

ρξεκαηηθά ππφινηπα ΞΝΔ γηα ην 2022 δηθαηψλνπλ ηελ δηαθσλία καο θαη ηνλίδνπλ ηελ αλεπάξθεηα 

ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Γήκνπ ζηνπο ηνκείο ηνπξηζκνχ-πνιηηηζκνχ.» 

Θαηά ςήθηζε ν Γεκ. Πχκβνπινο θνο Λ. Θατιεο, θαζψο φπσο δήισζε «Κέζα ζηηο ηδηαίηεξα 

δχζθνιεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, ζπλζήθεο πνπ δηαλχνπκε, δελ 

θαιππηφκαζηε απφ ηελ δηαηήξεζε ησλ Γεκνηηθψλ Ρειψλ ζηα ίδηα επίπεδα κε πέξζη, ηε ζηηγκή 

κάιηζηα πνπ ε πεξζηλή «κείσζε» ησλ ηειψλ νπζηαζηηθά εμαλεκίζηεθε απφ ηελ αχμεζε ησλ 

ηεηξαγσληθψλ. Γελ γίλεηαη ελ κέζσ απαλσηψλ αλαηηκήζεσλ ζηελ ελέξγεηα θαη ζηα είδε πιαηηάο 

ιατθήο θαηαλάισζεο, εζείο λα ζθπξίδεηαη αδηάθνξα θαη λα κελ βιέπεηε, πσο ζε απηέο ηηο 

ζπλζήθεο ρξεηάδεηαη κείσζε ησλ Γεκνηηθψλ Ρειψλ γηα λα ειαθξπλζνχλ πξαγκαηηθά ηα ιατθά 

ζηξψκαηα ηνπ λεζηνχ. Κηιάηε γηα αληαπνδνηηθφηεηα, φκσο ρσξίο αλζξψπηλν δπλακηθφ, ρσξίο 

επαξθείο πφξνπο, πσο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ νη ιατθέο αλάγθεο; Δκείο ηη ιέκε; Νη 

ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε θαηαζέζεη ζε πξνεγνχκελεο, αληίζηνηρεο ζπλεδξηάζεηο, 

ηζρχνπλ ζην αθέξαην. Νη γεληθέο καο ζέζεηο είλαη κείσζε ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη ησλ θφξσλ. 

Θαηάξγεζε ηνπ θαηαλαγθαζηηθνχ πιαηζίνπ ηεο αληαπνδνηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ  

Γήκνπ. Ζ κηζζνδνζία θαη ε ελ γέλεη ιεηηνπξγία ησλ Γήκσλ λα επηβαξχλεη ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη φρη ηνπο Γήκνπο. Δπηκέλνπκε ζηελ πιήξε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Γήκσλ 

απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ζ δήζελ απηνλνκία θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα ησλ Γήκσλ , ην κφλν πνπ 

θέξλεη είλαη λένπο θφξνπο θαη ηέιε, ηδησηηθνπνηήζεηο δνκψλ θαη ιεηηνπξγία ησλ ππφινηπσλ 

ππεξεζηψλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη φρη θνηλσληθά. Όπσο γιαθπξά, αλαθέξεηε θαη ζην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πρέδην ηνπ Γήκνπ, «αχμεζε ησλ εζφδσλ απφ αμηνπνίεζε φισλ ησλ πεγψλ». 

Γειαδή, πάιη ε ηζέπε καο ζα ηελ πιεξψζεη.» 

5.- Ρηο δηαηάμεηο: α) ησλ άξζξσλ 93 έσο 102 ηνπ Λ. 3463/2006, β) ησλ άξζξσλ 65,67,69 θαη 94 

ηνπ Λ. 3852/2010, γ) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ ΑΛ 582/68, δ) ηεο ΘΑ νηθ. 

25595/26.07.2017 (ΦΔΘ 2658/28.07.2017 ηεχρνο Β'), ε) της παρ. 2 τοσ άρθρ. 13 τοσ Β.Δ. 24.9/20-

10-58, στ) τοσ άξζξνπ 17 ηνπ Λ.1080/80, δ) ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ Β.Γ. ηεο 24.9/20-10-1958 ε) Ρνπ 

Λ. 4555/2018 θαη ζ) ηνπ Λ.4623/2019. 

                                                ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΩΛΑ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000211_N0000026962_S0000125595
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Α. Θαζνξίδεη ηα Γπλεηηθά Ρέιε ηνπ Γήκνπ Πχξνπ - Δξκνχπνιεο γηα ην έηνο 2022, σο εμήο: 

1. ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 

Έλαο εληαίνο ζπληειεζηήο γηα φιεο ηηο νηθίεο θαη επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,10 € αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν 

2. ΡΝΟΗΠΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ 

Έλαο εληαίνο ζπληειεζηήο γηα φινπο ηνπο  επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο πνζνχ 0,23 € αλά 

ηεηξαγσληθφ κέηξν 

Απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο ηνπ  Ξνιηηηζηηθνχ θαη Ρνπξηζηηθνχ Ρέινπο νη βηνκεραλίεο θαη νη 

αθάιππηνη ρψξνη. 

Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ ρηιίσλ (1.000) η.κ θαη κέρξη 

εκβαδνχ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, νξίδεηαη κεησκέλν (εκβαδφλ) θαηά 50%.  

Γηα ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο επαγγεικαηηθήο ρξήζεο εκβαδνχ άλσ ησλ έμη ρηιηάδσλ (6.000) η.κ, 

νξίδεηαη κεησκέλνο ζπληειεζηήο γεληθήο ρξήζεο θαηά 60% αλά η.κ. ηνπ νξηζζέληνο γηα 

επαγγεικαηηθή ρξήζε ρψξνπ κέρξη ρηιίσλ (1.000) ηκ, αλάινγνο ηεο θαηεγνξίαο/δψλεο πνπ αλήθεη 

ην αθίλεην (βιέπε αλσηέξσ πίλαθα). Ξξνηείλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 202 παξ. 3 ηνπ ΓΘΘ (Λ. 

3463/2006), φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξ.13 ηνπ λ.4368/16, απαιιαγή απφ ην Ξνιηηηζηηθφ 

Ρέινο ζηνπο:  

Απόροσς            

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ  

β) πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα έληαμεο ζην πξφγξακκα ειάρηζηνπ εγγπεκέλνπ εηζνδήκαηνο. 

Ζ απαιιαγή απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε 

κνλίκνπ θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 

 - Κείσζε  ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ρέινπο ζε πνζνζηφ πελήληα  ηνηο εθαηφ  (50%) επί 

ησλ αλαινγνχλησλ ζπληειεζηψλ,  γηα ηα άηνκα κε αλαπεξίεο, ηνπο πνιχηεθλνπο, ηνπο 

ηξίηεθλνπο, ηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο καθξνρξφληα άλεξγνπο, φπσο ε ηδηφηεηα ησλ 

αλσηέξσ νξηνζεηείηαη αληίζηνηρα απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα ε κείσζε αθνξά ζε:    

Άηομα με αναπηρίες 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ, δελ λνζειεχνληαη ζε ηδξχκαηα θαη δηακέλνπλ ζηελ νηθία πνπ  ε 

παξνρή ηεο πθίζηαηαη κείσζε.    

β) κε αλαπεξία άλσ ηνπ 67% κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 12.000€ εηήζην εηζφδεκα, 

πξνζαπμαλφκελν θαηά 4.000€ γηα θάζε πξνζηαηεπφκελν κέινο. 
«Δηδηθά γηα ηελ εππαζή θνηλσληθή νκάδα ησλ αηφκσλ κε αλαπεξία ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 
νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ ζηε θξνληίδα ηνπο άηνκα κε αλαπεξία, ζε πεξίπησζε ιήςεο εηζνδεκαηηθψλ 

θξηηεξίσλ ιακβάλεηαη ππφςε ην πξφζζεην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ αλαπεξίαο. 
Πην εηζνδεκαηηθφ θξηηήξην πνπ αθνξά ζηελ αλσηέξσ θνηλσληθή νκάδα ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη κφλν ην 
θνξνινγεηέν εηζφδεκα, ψζηε λα κελ πξνζκεηξνχληαη ηα πάζεο θχζεσο επηδφκαηα αλαπεξίαο (πξνλνηαθά 
επηδφκαηα, εμσηδξπκαηηθφ επίδνκα, επίδνκα θίλεζεο, δηαηξνθηθφ επίδνκα λεθξνπαζψλ θαη κεηακνζρεπκέλσλ 
ζπκπαγψλ νξγάλσλ θ.ιπ.) ηα νπνία είλαη αθνξνιφγεηα»  

Ξολύηεκνοσς   

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 

β) κε  εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 32.000€ εηήζην εηζφδεκα, πξνζαπμαλφκελν θαηά 4.000€ γηα θάζε 

παηδί πάλσ απφ ηα ηέζζεξα. 

Ρρίηεκνοσς  

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 

β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 24.000€ εηήζην εηζφδεκα. 

Κονογονεϊκές οικογένειες 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 

β) κε εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα 18.000€ εηήζην εηζφδεκα. 

Κακροτρόνια άνεργοσς 

α) πνπ είλαη θάηνηθνη Πχξνπ 

Ζ κείσζε απηή ηζρχεη κφλν γηα ηελ κφληκε θαηνηθία (1 θαηνηθία) απνδεηθλπφκελε απφ βεβαίσζε 

κνλίκνπ θαηνηθίαο θαη φρη γηα επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ αηηνχληα. 

Ζ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ησλ αλσηέξσ ζα γίλεηαη κε βάζε ηε θείκελε λνκνζεζία θαη 

ζπγθεθξηκέλα:  

1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ αλαπήξνπ Απφθαζε γεηνλνκηθήο Δπηηξνπήο Αλαπεξίαο ηνπ 

Η.Θ.Α., ζηελ νπνία λα πξνζδηνξίδεηαη ε αλαπεξία ηνπ ππνςεθίνπ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ 

αλαπεξίαο ηνπ. (Απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ πνζνζηφ αλαπεξίαο 50%). 

2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ πνιπηέθλνπ πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

Γήκνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο, ζπλνδεπφκελα  απφ πηζηνπνηεηηθφ  

ηεο Αλψηαηεο Ππλνκνζπνλδίαο Ξνιπηέθλσλ Διιάδνο (ΑΠΞΔ).  

 

Ξνιχηεθλνη ζεσξνχληαη:  
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Ξνιχηεθλνη είλαη νη γνλείο κε ηέζζεξα (4) ηνπιάρηζηνλ ηέθλα, αλεμαξηήησο ησλ πξνβιεπνκέλσλ 

απφ ηελ νηθεία λνκνζεζία, πεξί πνιπηέθλσλ, ειηθίαο θαη ινηπψλ ηδηνηήησλ, (άξζξ. 1 παξ. 21 ηνπ 

Λ. 2247/1994 /ΦΔΘ 182/31.10.1994/η. Α’ – 2771/2006 απφθαζε ΠηΔ). 

Ξνιχηεθλνη επίζεο είλαη:  

Η. Λ. 860/5-1-1979 

α) Ζ κεηέξα ρήξα κε ηξία (3)  ηέθλα, εθφζνλ είλαη ππφρξεε γηα ηε δηαηξνθή ηνπο απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν. 

β) Ν παηέξαο κε ηξία (3) ηέθλα εθφζνλ θαηέζηε ηειείσο αλίθαλνο γηα θάζε εξγαζία, απφ 

νπνηνδήπνηε ιφγν θαη δελ εξγάδεηαη ή είλαη αλάπεξνο πνιέκνπ κε αλαπεξία ηνπιάρηζηνλ 70% θαη 

δελ εξγάδεηαη.  

γ) Ν ζχδπγνο κε ηξία (3) ηέθλα ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηεο κεηξφο ησλ ηέθλσλ ή εθφζνλ απηή 

θαηέζηε ηειείσο αλίθαλε γηα θάζε εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν. 

δ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ ηξία (3), απνηεινχλ ίδηα 

νηθνγέλεηα θαη απνιακβάλνπλ απηνδίθαηα ησλ επεξγεηεκάησλ ησλ Ξνιπηέθλσλ θαη ηέθλσλ 

Ξνιπηέθλσλ θαη εθφζνλ ηα ζήιεα δελ έρνπλ ηδίνπο πφξνπο δσήο. 

Δπιζημάνζεις:  

Α. Πε φιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο (α - δ) πξέπεη επηπιένλ λα είλαη: 

i) ηα ζήιεα άγακα ή ζε δηάδεπμε  ή ζε ρεξεία θαη λα ηα ζπληεξεί έλαο απφ ηνπο γνλείο ηνπο 

ii) ηα άξξελα αλήιηθα 

iii) ζπνπδαζηέο κέρξη πεξαηψζεσο ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή καζεηέο ηερλψλ θαη επαγγεικάησλ  

iv) αλίθαλα πξνο εξγαζία απφ νπνηνδήπνηε ιφγν ή αλάπεξα πνιέκνπ, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη 

ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. 

Β. Απφ 01.01.1983 ηφζνλ ηα άξξελα φζν θαη ηα ζήιεα πξέπεη λα είλαη αλήιηθα (άξζξν 4 παξ. 2 

θαη 116 παξ. 1 ηνπ Ππληάγκαηνο). 

Γ. Κέρξη 17.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 21ν έηνο. 

Απφ 18.02.1983 ην φξην αλειηθφηεηαο είλαη ην 18ν έηνο (άξζξν 3 Λ. 1329/1983). 

ΗΗ. Λ. 3454/7-4-2006 

α) Ν γνλέαο ρσξίο ζχδπγν κε ηξία (3) ηέθλα ν νπνίνο έρεη ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ησλ 

ηέθλσλ ηνπ θαη είλαη κφλνο ππφρξενο γηα ηε δηαηξνθή ηνπο, εθφζνλ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 23ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ζπνπδάδνπλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο 

Ξαλεπηζηεκηαθήο θαη Ρερλνινγηθήο εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο 

εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ 

ζπκπιεξψζεη ην 25ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. Πηα ηέθλα απηά ζπλππνινγίδνληαη θαη φζα έρνπλ 

νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

β) Ν έλαο απφ ηνπο γνλείο ν νπνίνο θαηέζηε αλάπεξνο εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ή είλαη αλάπεξνο 

πνιέκνπ ζε πνζνζηφ 67% θαη άλσ ηζνβίσο εθφζνλ έρεη ηξία (3) ηέθλα θαη ζπληξέρνπλ θαη νη 

ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 

γ) Ρα νξθαλά απφ παηέξα θαη κεηέξα εθφζνλ είλαη ηνπιάρηζηνλ δχν (2) απνηεινχλ ίδηα νηθνγέλεηα 

θαη απνιακβάλνπλ φια ηα επεξγεηήκαηα ησλ πνιπηέθλσλ θαη ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ θαη νη ινηπέο πξνυπνζέζεηο ηεο αλσηέξσ (α) πεξηπηψζεσο. 

Νη γνλείο πνπ απέθηεζαλ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 860/1979 (ΦΔΘ 2 

Α’) φπσο θαη εθείλνη πνπ ηελ απνθηνχλ βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3454/2006 ηε δηαηεξνχλ 

ηζνβίσο θαη απνιακβάλνπλ ηζνβίσο ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηελ πνιπηεθληθή ηδηφηεηα, 

ηα δε ηέθλα ηνπο πξνζηαηεχνληαη θαη απνιακβάλνπλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ ηέθλσλ πνιπηέθλσλ 

φζν δηαξθεί ε πνιπηεθληθή ηδηφηεηα έζησ θαη ηνπ ελφο γνλέα (παξ.3 άξζξνπ 6 λ. 3454/2006). 

3. Ζ ηδηφηεηα ηνπ ηξίηεθλνπ απνδεηθλχεηαη κε ην πηζηνπνηεηηθφ νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ή αληίζηνηρν πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αιινδαπήο αξρήο. (άξζξν 3 Λ.3454/06) 

Ρξίηεθλνο ζεσξείηαη ν γνλέαο ή γνλείο πνπ έρνπλ ηε γνληθή κέξηκλα θαη επηκέιεηα ηξηψλ παηδηψλ 

απφ ηνλ ίδην ή δηαθνξεηηθνχο γάκνπο ή λνκίκσο αλαγλσξηζζέλησλ ή πηνζεηεκέλσλ ή εθηφο γάκνπ 

γελλεζέλησλ, ηα νπνία είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ ηξίην (23ν) έηνο ηεο 

ειηθίαο ηνπο ή θνηηνχλ ζε αλαγλσξηζκέλεο ηξηηνβάζκηεο ζρνιέο παλεπηζηεκηαθήο θαη ηερλνινγηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη αλαγλσξηζκέλα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ή 

εθπιεξψλνπλ ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην εηθνζηφ πέκπην 

(25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη ζηα ηέθλα απηψλ, φπνπ απηφ πξνβιέπεηαη. Πηα ηξία παηδηά 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ηέθλα κε νπνηαδήπνηε αλαπεξία ζε πνζνζηφ εμήληα επηά ηνηο εθαηφ (67%) 

θαη άλσ ηζνβίσο, αλεμαξηήησο ειηθίαο θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο. 

4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, πξνζθνκίδεηαη νπνηνδήπνηε πηζηνπνηεηηθφ 

δεκφζηαο αξρήο ηεο εκεδαπήο ή αιινδαπήο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε ηδηφηεηα ηνπ γνλέα 

κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο (π.ρ., πηζηνπνηεηηθφ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε θαηάζηαζε ρεξείαο 

ηνπ κνλνγνλέα, δηθαζηηθή απφθαζε κε ηελ νπνία αλαηέζεθε ε άζθεζε ηεο γνληθήο κέξηκλαο ζε 

έλα κφλν γνλέα θ.ιπ.). 

i. Γνλέαο κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο λνείηαη ν γνλέαο εθείλνο ν νπνίνο, θαηά ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο, αζθεί ελ ηνηο πξάγκαζη θαη θαη' απνθιεηζηηθφηεηα ή κεηά απφ ζρεηηθή 
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αλάζεζε ηε γνληθή κέξηκλα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ αλήιηθσλ ηέθλσλ. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη 

απφ ηνλ γνλέα θαη κεηά ηελ ελειηθίσζε ησλ ηέθλσλ θαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 25νπ έηνπο ηεο 

ειηθίαο ηνπο. 

ii. Ρέθλα κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο είλαη εθείλα ηα νπνία κέρξη ηελ ελειηθίσζή ηνπο είραλ ηνλ έλα 

κφλν γνλέα ηνπο. Πηελ πεξίπησζε απηή ππάγνληαη θαη ηα ηέθλα ηα νπνία ζηεξήζεθαλ θαη ηνπο δχν 

γνλείο πξηλ ηελ ελειηθίσζή ηνπο. Ρν δηθαίσκα απηφ αζθείηαη απφ ην ηέθλν κέρξη θαη ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 30νχ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. (παξ.3 άξζξν 9 Λ.3812/09, φπσο ζπκπιεξψζεθε 

κε ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ Λ.3838/10) 

5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ καθξνρξφληα αλέξγνπ απαηηείηαη νπνηνδήπνηε 

δηθαηνινγεηηθφ πνπ λα απνδεηθλχεη ην δηάζηεκα θαηά ην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα 

ηνπ ΝΑΔΓ. 

Καθξνρξφληα άλεξγνη είλαη φζνη είλαη αζθαιηζκέλνη θαηά ηεο αλεξγίαο θαη επξίζθνληαη ζε δηαξθή 

θαηάζηαζε αλεξγίαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ δψδεθα (12) κήλεο, κε εηήζην 

νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα κηθξφηεξν απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην κηζζσηψλ-ζπληαμηνχρσλ. 

(ππνπαξ.ΗΑ.1 Λ.4093/12) (ΘΑ 44137/613/18.12.2013 (ΦΔΘ 3253/20.12.2013 ηεχρνο Β’). 

ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΩΛ ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΩΛ ΑΓΔΗΩΛ  

Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ δπλεηηθνχ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο επί ησλ 

νηθνδνκηθψλ αδεηψλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

ΝΗΙ 
ΔΗΜ. ΣΕΛΟ ΓΙΑ ΕΚΔΟΗ 
ΟΙΚΟΔ. ΑΔΕΙΑ & ΑΔΕΙΑ 
ΚΕΡΑΙΩΝ 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ ΔΙΧΩ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ ΓΙΑ 
ΑΝΑΘΕΩΡΗΗ ΟΙΚΟΔ. 
ΑΔΕΙΑ ΜΕ ΑΤΞ. ΠΡΟΤΠ. 

ΔΗΜ. ΣΕΛΟ 
ΓΙΑ ΑΤΣΟΨΙΑ 
ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΤΜ. Ε 
ΚΣΙΜΑ ΠΡΟ 1955 

ΤΡΟ 
2% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 60€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 30€ 
2% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 30€ 

15€ 

ΚΤΘΝΟ, ΚΕΑ 
& ΜΤΚΟΝΟ 

4% ΕΠΙ ΣΟΤ ΤΜΒ. ΠΡΟΤΠ. 
ΟΙΚΟΔ. ΜΕ ΕΛΑΧ. ΣΑ 90€ 

ΣΟ ΕΛΑΧΙΣΟ ΣΩΝ 40€ 
4% ΕΠΙ ΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΠΡΟΤΠ. ΣΗ ΝΕΑ ΜΕ ΣΗΝ 
ΑΡΧ. ΑΔΕΙΑ ΕΛΑΧ. 40€ 

45€ 

 

ΓΛΖΡΗΘΝ ΑΛΡΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΡΔΙΝΠ ΔΞΗ ΡΖΠ ΓΗΔΙΔΠΖΠ ΒΑΟΔΩΛ ΝΣΖΚΑΡΩΛ 

Ξξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηνπ ηέινπο ρξήζεο επί ηεο δηέιεπζεο –ζε πιαθνζηξσκέλνπο θαη 

γξαληηνζηξσκέλνπο δεκνηηθνχο νδνχο Δξκνχπνιεο- βαξέσλ νρεκάησλ, σο δπλεηηθφ 

αληαπνδνηηθφ ηέινο γηα ηηο αλάγθεο ζπληεξήζεσλ θαη επηζθεπψλ ησλ νδψλ απηψλ, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο απνθάζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 
Μικτό βάροσ οχθμάτων ςε τόνουσ 
 

Ποςό ανά διζλευςθ 

10-20 75,00€ 

20 και άνω 150,00 

 

Β. Ζ απφθαζε απηή ζα ηζρχεη κέρξη ηελ θαηάξγεζή ηεο ή ηελ ηξνπνπνίεζή ηεο. 

Γ. Πχκθσλα κε ην άξζξν 118 ηνπ Λ. 4555/2018, νπνηνζδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα 

πξνζθχγεη ελψπηνλ ηνπ Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ κέζα ζε πξνζεζκία 

δεθαπέληε εκεξψλ. 

 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ  Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ 

   

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ-ΚΑΛΩΙΝΠ ΑΙΡΝΒΑΠ 

 ΝΗ ΠΚΒΝΙΝΗ  

 ΑΛΓΟΔΑΠ ΓΗΑΙΝΓΙΝ  

 ΘΑΛΓΗΩ ΚΑΟΑΓΘΝ  

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΦΩΡΔΗΛΗΑΠ  

 ΗΩΑΛΛΖΠ ΒΟΝΡΠΖΠ  

 ΚΖΛΑΠ ΑΙΖΦΟΑΓΘΖΠ  

 ΑΓΓΔΙΗΘΖ ΞΟΗΛΡΔΕΖ  

 ΘΙΔΝΛΗΘΖ ΙΔΝΛΡΑΟΗΡΖ  
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 ΗΩΑΛΛΖΠ ΞΗΡΑΝΙΖΠ  

 ΔΗΟΖΛΖ ΓΟΑΘΝ  

 ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ ΘΝΡΑΒΑΠ  

 ΚΑΟΘΝΠ ΟΝΠΠΝΠ  

 ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΚΑΟΑΓΘΝΠ  

 ΘΩΚΑΖ ΚΔΛΓΟΗΛΝ  

 ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝ  

 ΟΝΕΑ ΜΑΛΘΑΘΖ  

 ΓΔΩΟΓΗΝΠ ΓΝΛΑΒΖΠ  

 ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ ΘΝΠΚΑΠ  

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΝΦΙΑΜ  

 ΛΗΘΖΡΑΠ ΓΟΞΑΟΖΠ  

 ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΘΑΗΙΖΠ  

 Ακριβές Ανηίγραθο 

 

 

Ν Ξρόεδρος ηοσ Γ. Π.  

ΗΩΑΛΛΖΠ ΘΔΟΑΛΖΠ 
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