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                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  31/10/2022  Τακτικής  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δήμου Ρόδου 

 

Αριθ. Πρακτικού: 17/31-10-2022    Αριθ. Απόφασης:  190/2022 

 
      Στη Ρόδο σήμερα την 31η Οκτωβρίου  του  2022  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 17.30 
το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση Δια Ζώσης στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Ρόδου και Ταυτόχρονα με 

Τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 65 & 67, του Ν.3852/2010, όπως 
αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, των Άρθρων 95 και 96 του 

Ν.3463/2006, της εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας 
Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/09.07.2022 

τεύχος Α΄), παρουσία του Δημάρχου Ρόδου      κ. Αντώνη Β. Καμπουράκη. 
 
     Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεκλήθη με την αρ.πρωτ. 2/70372/26.10.2022  

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Μιχαήλ Σοκορέλου, η οποία δημοσιεύθηκε και 
κοινοποιήθηκε νομότυπα σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87/2010), όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 74 του Ν. 4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και 95 του Ν.3463/2006. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

1. ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ –

Αντιδήμαρχος 
28.ΧΑΤΖΗΔΙΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ- Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» 

2. ΒΥΡΙΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 29. ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
30. ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – 

Αντιδήμαρχος  

5. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
31. ΖΑΝΕΤΤΟΥΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΚΑΡΑΜΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
32. ΚΑΖΟΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

7. ΚΑΡΑΤΑΠΑΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ  

8. ΚΑΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 

9. ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΜΑΓΙΟΓΛΟΥ ΤΣΑΜΠΙΚΑ- 

Αντιδήμαρχος 

33. ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

10. ΚΟΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  34. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

11. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ 35. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

12. ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος 
36. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 

 

13. ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37. ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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14. ΠΑΤΣΑΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 

15. ΠΑΤΤΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 38. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

16. ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 39. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

17. ΣΕΪΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - Αντιδήμαρχος 40. ΙΩΣΗΦ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Γραμματέας Δ.Σ 

18. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-            

Πρόεδρος Δ.Σ.  

19. ΣΠΑΝΟΣ– ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – Αντιδήμαρχος  

20. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
41. ΠΟΤΣΟΣ  ΚΑΛΕΤΟΣ- 

ΚΑΛΕΤΟΣ- Επικεφαλής παράταξης «ΛΑΪΚΗ 

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ» 

21. ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - 

Αντιδήμαρχος 42. ΤΣΟΥΡΟΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

22. ΣΤΑΜΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 

Αντιδήμαρχος 
43. ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 

23.ΤΑΡΑΣΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ -

Αντιδήμαρχος  

24.ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

25.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
 

26.ΦΛΟΣΚΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ - 

Αντιδήμαρχος   

27.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ -

Αντιδήμαρχος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 

1. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ 
4. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

  

2.  ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
5. ΠΡΟΥΣΑΛΟΓΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ-   

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

3.  ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 6. ΜΠΙΛΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 
Ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Ιατρίδης αποχώρησε από την 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης των εκτός Ημερήσιας Διάταξης θεμάτων. 
Παρούσα στη Συνεδρίαση ήταν η Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κα Κυριακή 

Νικολαϊδου.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί σαράντα εννέα (49) 
Δημοτικών Συμβούλων παρίστανται  οι σαράντα τρείς (43), ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Β. Σοκορέλος, κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.  
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Θ Ε Μ Α 3o: Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 

2023 (Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αρ. 708/2022). 
 

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Αναστάσιος Σπανός εισηγούμενος το θέμα, θέτει υπόψη του 

Σώματος την υπ’ αριθ. 708/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία αναλυτικά 

έχει ως εξής: 

 

Αριθμός Απόφασης 708/2022 

Περίληψη 

ΘΕΜΑ 06
ο
  

Έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 2023. (Εισήγηση 

Διεύθυνσης Οικονομικών). 

 

Αφού ενημερώθηκαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ηλεκτρονικά - με email, για τα θέματα 

της ημερήσιας διάταξης επί συνόλου πενήντα δύο (52) και ενός (01) θέματος εκτός ημερήσιας 

διάταξης, τέθηκε  υπόψην των μελών της Οικονομικής Επιτροπής η εισήγηση με α/α 12659/21-10-

2022 Διεύθυνσης Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:       

            ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ  

ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2023 

Τμήμα Προϋπολογισμού – Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

1.Θεσμικό Πλαίσιο 

Με το άρθρο 25, παράγραφος 11, του Νόμου 1828/1989, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού 

που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, του Βασιλικού Διατάγματος 24- 

9/20.10.1958 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 171) και του άρθρου 04, του Νόμου 1080/1980, (Φ.Ε.Κ. Α΄246), 

ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος. Το τέλος αυτό επιβάλλεται µε Απόφαση του 

Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας και φωτισμού, καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους 

πολίτες δημοτικές ή κοινοτικές υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. Για τον καθορισμό του 

συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του τέλους αυτού 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου 25/1975 (Φ.Ε.Κ. Α΄74), όπως τροποποιήθηκαν µε τον 

Νόμο 429/1976(Φ.Ε.Κ. Α΄ 235) και του άρθρου 05, του Νόμου 1080/1980. 

Σύμφωνα µε την παράγραφο 01, του άρθρου 01, του Νόμου 25/1975, όπως αντικαταστάθηκε 

µε την παράγραφο 01, του άρθρου 185, του Νόμου 4555/2018, το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας και φωτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής 

περιφέρειας των  Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως 

δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των 

απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των 

κοινοχρήστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης, παγίως παρεχόμενης από τους Δήμους, 

υπηρεσίας, που σχετίζεται ή είναι συναφής µε αυτές…… Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού υπολογίζεται επί της επιφάνειας του εκάστοτε ακινήτου και 

προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων αυτής επί του συντελεστή του 

ενιαίου ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος ορίζεται, ανά κατηγορία χρήσεως των ακινήτων µε 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία παρέχει ακριβή, επίκαιρη και πλήρη αιτιολογία 

του καθορισμού των συντελεστών του τέλους στο προσήκον ύψος... Σύμφωνα µε την 

παράγραφο 04 του άρθρου 01 του Νόμου 4555/2018, οι συντελεστές του ενιαίου 

ανταποδοτικού τέλους που καθορίζονται µε την απόφαση της παραγράφου 01 διακρίνονται σε 

Γενικούς και Ειδικούς Συντελεστές.  

Οι γενικοί συντελεστές είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους, τρεις (3) κατ’ ελάχιστον και 

διαφοροποιούνται ανάλογα µε τη χρήση κάθε ακινήτου ως εξής: 

Πρώτος Συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για Κατοικία. 

Δεύτερος Συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, µη κερδοσκοπικούς και 

φιλανθρωπικούς σκοπούς. 

Τρίτος Συντελεστής: Ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής 

δραστηριότητας. 
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Πέρα των ανωτέρω γενικών συντελεστών, το Δημοτικό Συμβούλιο δύναται να ορίσει ειδικούς 

συντελεστές, ως διαβαθμίσεις των γενικών συντελεστών, για συγκεκριμένες κατηγορίες 

ακινήτων, υπό την προϋπόθεση, ότι αυτό αιτιολογείται ειδικώς λόγω της επιφάνειας, της 

χρήσης τους ή της γεωγραφικής ζώνης στην οποία βρίσκονται ή άλλων ιδιαίτερων 

αντικειμενικών χαρακτηριστικών τους.  

Σύμφωνα µε την παράγραφο 01 του άρθρου 222 του Νόμου 4555/2018 ακίνητα, στα οποία 

διακόπτεται η ηλεκτροδότηση, απαλλάσσονται από την καταβολή ενιαίου ανταποδοτικού τέλους 

καθαριότητας και φωτισμού, από την ημερομηνία υποβολής δήλωσης του ιδιοκτήτη τους ή του 

νόμιμου εκπροσώπου αυτού προς τον οικείο Δήμο ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν… 

Με την ψήφιση του Νόμου 4172/2013 (Α΄167) τέθηκαν σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 77 

και 78 αυτού, οι οποίες τροποποιούν εν μέρει το θεσμικό πλαίσιο κατάρτισης, ψήφισης και 

ελέγχου νομιμότητας, των Προϋπολογισμών των Δήμων και των Περιφερειών.  

Εν συνεχεία µε την ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022)  : Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2023 - μερική 

τροποποίηση της υπ’  αρ. 7028/2004 (Β’ 253) απόφασης, προβλέπεται ότι:  

 

«Β.3.1. Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: - των τελών και δικαιωμάτων 

της κατηγορίας 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» ή και - των τελών, 

δικαιωμάτων κ.λπ. της κατηγορίας 04 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που 

καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης 

προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο 

διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού 

είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη 

κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.  

Β.3.2. Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του 

δήμου, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο 

σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών 

παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που 

βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των 

επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο 

τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 

85). 

Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη μεταξύ 

άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (ΚΑΕ 81).  

Β.4 ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙI.  

Κ.Α. ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ IΙI.  

31 Εισπράξεις από δάνεια  

41 Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων  

42 Επιστροφές Χρημάτων  

51 Χρηματικό Υπόλοιπο Προηγούμενης Χρήσης» 

Στην ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) για το οικονομικό έτος 2023 

προβλέπεται και:  

«Άρθρο 4 Τροποποίηση κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού 

4. Στην κατηγορία 03 «ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ» 

προστίθεται υποκατηγορία 035 ως ακολούθως:  

«035 Λοιπά ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα  

0351 Λοιπά έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα» 
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03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 031 Υπηρεσίες καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού.  

Στον ΚΑ 0311 εγγράφεται το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος της παρ. 12 του άρθρου 25 του 

ν. 1828/1989. Λοιπά έσοδα της υπηρεσίας καθαριότητας, όπως π.χ. τα προβλεπόμενα από τον 

κανονισμό καθαριότητας (άρθρο 79 του ΚΔΚ) για πρόσθετες υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι 

(ειδικό τέλος για τη συλλογή και τη μεταφορά ογκωδών αντικειμένων ή ελαστικών ή 

προϊόντων οικοδομικών εργασιών κ.λπ.), εγγράφονται στον ΚΑ 0313. 

2. Καθορισμός Συντελεστών με συνεκτίμηση πρόσθετων επιφανειών 

Με την Απόφαση 303/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΗ1Ω1Ρ-Γ7Ο) του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου 

εγκρίθηκε η αναπροσαρμογή ανταποδοτικών τελών στην επικράτεια του Δήμου κατόπιν της 

υπ΄ αριθμό 844/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. Τηρουμένων των τύπων 

δημοσιότητας της με υπ΄ αριθμό πρωτοκόλλου 56144/04.12.2020 Απόφασης έγκρισης του 

Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, οι νέοι συντελεστές ενιαίου ανταποδοτικού 

τέλους εφαρμόστηκαν μέσω των λογαριασμών Παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος από την 

01.01.2021 ως ακολούθως:  
 

 

Δημοτική Ενότητα Οικισμός 

Συντελεστής 

2021 

Οικιακής 

Χρήσης 

Συντελεστής  

2021  

Γενικής Χρήσης 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 

ΚΟΙΝ. ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 1,01 1,93 

ΚΟΙΝ. ΜΑΛΩΝΟΣ 1,01 1,93 

ΚΟΙΝ. ΜΑΣΑΡΩΝ 1,01 1,93 

ΑΤΑΒΥΡΟΥ 

ΚΟΙΝ. ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 0,86 1,43 

ΚΟΙΝ. ΕΜΠΩΝΑ 0,86 1,43 

ΚΟΙΝ. ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 0,86 1,43 

ΚΟΙΝ.ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 0,86 1,43 

ΚΟΙΝ. ΣΙΑΝΩΝ 0,86 1,43 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
ΚΟΙΝ.ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΑΦΑΝΤΟΥ 0,94 1,93 

ΙΑΛΥΣΟΥ ΔΕ ΙΑΛΥΣΟΥ 1,33 2,10 

ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

ΚΟΙΝ. ΚΑΛΥΘΙΩΝ 1,01 2,10 

ΚΟΙΝ. ΚΟΣΚΙΝΟΥ 1,01 2,10 

ΚΟΙΝ. ΨΙΝΘΟΥ 1,01 2,10 

ΚΑΜΕΙΡΟΥ 

ΚΟΙΝ. ΑΠΟΛΛΩΝΑ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΔΙΜΥΛΙΑΣ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΣΑΛΑΚΟΥ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΣΟΡΩΝΗΣ 1,09 2,52 

ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 1,09 2,52 

ΛΙΝΔΙΩΝ 

ΚΟΙΝ. ΚΑΛΑΘΟΥ 1,56 2,52 

ΚΟΙΝ. ΛΑΕΡΜΩΝ 0,94 1,43 

ΚΟΙΝ. ΛΑΡΔΟΥ 1,56 2,52 

ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 1,56 3,36 

ΚΟΙΝ. ΠΥΛΩΝΟΣ 0,94 1,43 

ΝΟΤ.ΡΟΔΟΥ 

ΚΟΙΝ.ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΑΡΝΙΘΑΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ.ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 0,94 1,93 
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ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΙΣΤΡΙΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΛΑΧΑΝΙΑΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ.ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 0,94 1,93 

ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 

ΚΟΙΝ. ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΜΑΡΙΤΣΩΝ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 0,94 1,93 

ΚΟΙΝ. ΠΑΣΤΙΔΑΣ 0,94 1,93 

 

 

ΡΟΔΟΥ* 

 

 

ΔΕ ΡΟΔΟΥ 

 

 

1,33 

 

 

4,20 

Δ.Ε. ΡΟΔΟΥ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  - 

Κατοικίες 

(-45%) 

0,75   

ΣΥΝΟΛΑ 
  

 

Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή προβλέπονται τα 

ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια κατοικία τους:  

1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία για άτομα με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000  ευρώ (€). 

2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας για Πολύτεκνους και Τρίτεκνους με 

ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ (€). 

3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6.000 ευρώ (€) έως 12.000 ευρώ (€). 

Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με 

πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.   

 

 

 

2.1.  Πρόσθετα δηλωμένα τετραγωνικά 
 

Σύμφωνα με το ύψος των συντελεστών της υπ΄ αριθμό 303/2020 Απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου το ύψος της εκτίμησης ανέρχεται στα 16.329.840,61 ευρώ και αφορά τα εν 

δυνάμει έσοδα που μπορεί να έχει ο Δήμος εάν εισπράττονται όλα τα τέλη από όλα τα 

τετραγωνικά. 

 

Ωστόσο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 51 του Νόμου 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) όπως 

τροποποιήθηκε, για κατοικίες και γενικής χρήσης (επαγγελματικές και άλλα) ακίνητα 

προβλέφθηκε η δυνατότητα υποβολής δήλωσης ορθών τετραγωνικών των ιδιοκτητών 

ακινήτων χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις καθυστερημένης υποβολής από προηγούμενα έτη 

με μόνη την επιβάρυνση τελών από 01.02.2020. Η ρύθμιση αυτή που έκτοτε εφαρμόζεται και 

συνέχισε να εφαρμόζεται έως και τις 31.06.2022 σύμφωνα με νέα παράταση (άρθρο 66 του 

Νόμου 4830/2021 και εν συνεχεία άρθρο 18 του Νόμου 4915/2022), έχει ως συνέπεια την 

αύξηση των επιφανειών στους οποίους εφαρμόζονται οι ισχύοντες συντελεστών 

ανταποδοτικών στον Δήμο. 
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Σύμφωνα με τα έως και τον Αύγουστο του 2022 στοιχεία επιπλέον δηλωμένων 

τετραγωνικών από αιτήσεις που έχουν εκκαθαριστεί, προκύπτει αύξηση των 

επιφανειών που φορολογούνται στην επικράτεια του Δήμου Ρόδου. 

 

Συνεπώς το εν δυνάμει έσοδα των ανταποδοτικών τελών για το Δήμο που 

προσδιορίζονται από τον Τυπο:  Συντελεστής (xi) Χ  Επιφάνειες (m2)  εκτιμώνται 

αυξημένα σε σχέση με το 2020 και το 2021  αντιστοίχως, καθώς ένας παράγοντας του 

γινομένου είναι αυξημένος. Τα πρόσθετα τετραγωνικά δεν έχουν συνυπολογιστεί στα 

αναμενόμενα έσοδα του Δήμου καθώς η δήλωσή τους και η εφαρμογή επί αυτών των 

συντελεστών τελών γίνεται σταδιακά εντός του 2022 (ανάλογα με τη δήλωση και 

υπαγωγή των στοιχείων στον πάροχο ενέργειας που δεν γίνεται αυτόματα). 

Άρα εφόσον ένα συστατικό στοιχείου του ύψους των εσόδων, ήτοι οι επιφάνειες 

εφαρμογής των τελών, μεταβάλλεται σημαντικά, χωρίς να μεταβάλλονται οι 

συντελεστές τελών, αποτελεί συνθήκη που επηρεάζει τα αναμενόμενα από το Δήμο 

έσοδα των τελών.  

 

Συγκεκριμένα: 

Έχουν δηλωθεί και ισχύουν μετά την εκκαθάρισή τους συνολικά 607.457,00 τετραγωνικά 

μέτρα τα οποία με τους υφιστάμενους συντελεστές της εκάστοτε περιοχής μεταφράζονται σε 

επιπλέον προσδοκώμενα έσοδα ύψους τουλάχιστον1 713.303,05 ευρώ.   

 

Δημοτική 

Ενότητα 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΤΜ 2020 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 

ΤΜ 2022 

ΠΡΟΣΤΕΤΕΣ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ 

ΤΜ 

€ 

Αποτίμηση 

Διαφοράς - 

Ελάχιστο 

όριο 

Οικιακό 

Συντ/στής 

ΔΗΜ. ΕΝΟΤ. 

ΙΑΛΥΣΟΥ 
1.146.593,00 1.238.117,00 80.565,00 121.726,92 

ΔΗΜ. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΡΟΔΟΥ 

3.592.664,00 3.668.790,00 57.018,00 101.247,58 

ΚΟΙΝ. 

ΑΓ.ΙΣΙΔΩΡΟΥ 
21.482,00 21.695,00 46,00 183,18 

ΚΟΙΝ. 

ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ 
22.588,00 23.697,00 412,00 1.042,46 

ΚΟΙΝ. 

ΑΠΟΛΛΩΝΑ 
34.493,00 35.993,00 394,00 1.635,00 

ΚΟΙΝ. 

ΑΡΝΙΘΑΣ 
5.369,00 5.749,00 207,00 357,20 

ΚΟΙΝ. 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 
305.976,00 317.653,00 5.616,00 11.793,77 

ΚΟΙΝ. 

ΑΡΧΙΠΟΛΕΩΣ 
33.097,00 34.344,00 984,00 1.172,18 

ΚΟΙΝ. 

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 
158.172,00 171.313,00 6.552,00 12.352,54 

ΚΟΙΝ. 

ΑΦΑΝΤΟΥ 
672.063,00 740.710,00 49.831,00 64.528,18 

ΚΟΙΝ. ΒΑΤΙΟΥ 10.845,00 11.110,00 79,00 249,10 

ΚΟΙΝ. 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 
125.916,00 139.024,00 6.866,00 12.321,52 

ΚΟΙΝ. 

ΔΑΜΑΤΡΙΑΣ 
32.134,00 33.464,00 360,00 1.250,20 

                                                 
1  Δεδομένου ότι κατά την κατάρτιση της παρούσας εισήγησης η διάκριση των πρόσθετων δηλωμένων τετραγωνικών σε κατοικίες & επαγγελματικές 

δεν είναι εφικτή (δηλώσεις στο Δήμο αλλά και στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ), η μόνη ασφαλής εκτίμηση των επιπλέον προσδοκώμενων εσόδων του 

Δήμου παρέχεται με την εφαρμογή του μικρότερου εφαρμοζόμενου συντελεστή κατοικιών, δηλαδή του ελάχιστου αναμενόμενου εσόδου για το Δήμο.  
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ΚΟΙΝ. 

ΔΙΜΥΛΙΑΣ 
20.211,00 21.574,00 505,00 1.485,67 

ΚΟΙΝ. 

ΕΜΠΩΝΑ 
72.732,00 75.109,00 1.664,00 2.044,22 

ΚΟΙΝ. 

ΘΕΟΛΟΓΟΥ 
76.522,00 82.327,00 1.449,00 5.456,70 

ΚΟΙΝ. 

ΙΣΤΡΙΟΥ 
6.271,00 6.431,00 125,00 150,40 

ΚΟΙΝ. 

ΚΑΛΑΒΑΡΔΑ 
30.858,00 34.139,00 1.624,00 3.576,29 

ΚΟΙΝ. 

ΚΑΛΑΘΟΥ 
49.676,00 69.590,00 18.080,00 31.065,84 

ΚΟΙΝ. 

ΚΑΛΥΘΙΩΝ 
495.987,00 554.484,00 41.928,00 59.081,97 

ΚΟΙΝ. 

ΚΑΤΤΑΒΙΑΣ 
35.987,00 38.311,00 2.059,00 2.184,56 

ΚΟΙΝ. 

ΚΟΣΚΙΝΟΥ 
611.271,00 668.062,00 29.124,00 57.358,91 

ΚΟΙΝ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ 
340.793,00 362.861,00 11.874,00 20.743,92 

ΚΟΙΝ. 

ΚΡΗΤΗΝΙΑΣ 
28.498,00 29.034,00 392,00 460,96 

ΚΟΙΝ. 

ΛΑΕΡΜΩΝ 
14.895,00 16.320,00 657,00 1.339,50 

ΚΟΙΝ. 

ΛΑΡΔΟΥ 
114.190,00 154.880,00 31.589,00 63.476,40 

ΚΟΙΝ. 

ΛΑΧΑΝΙΑΣ 
77.418,00 81.687,00 2.005,00 4.012,86 

ΚΟΙΝ. ΛΙΝΔΟΥ 177.192,00 219.517,00 20.848,00 66.027,00 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΛΩΝΟΣ 
82.932,00 84.522,00 398,00 1.605,90 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΡΙΤΣΩΝ 
93.837,00 102.357,00 3.678,00 8.008,80 

ΚΟΙΝ. 

ΜΑΣΑΡΩΝ 
43.855,00 45.724,00 518,00 1.887,69 

ΚΟΙΝ. 

ΜΕΣΑΝΑΓΡΟΥ 
7.147,00 7.267,00 53,00 112,80 

ΚΟΙΝ. 

ΜΟΝΟΛΙΘΟΥ 
14.274,00 14.508,00 172,00 201,24 

ΚΟΙΝ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ 
155.273,00 169.206,00 11.390,00 13.097,02 

ΚΟΙΝ. 

ΠΑΣΤΙΔΑΣ 
185.741,00 197.234,00 8.235,00 10.803,42 

ΚΟΙΝ. 

ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ 
5.652,00 6.534,00 39,00 961,38 

ΚΟΙΝ. 

ΠΡΟΦΙΛΙΑΣ 
5.378,00 5.633,00 2,00 239,70 

ΚΟΙΝ. 

ΠΥΛΩΝΟΣ 
25.427,00 28.027,00 1.639,00 2.444,00 

ΚΟΙΝ. 

ΣΑΛΑΚΟΥ 
31.960,00 33.456,00 447,00 1.630,64 

ΚΟΙΝ. 

ΣΙΑΝΩΝ 
11.450,00 11.752,00 219,00 259,72 

ΚΟΙΝ. 

ΣΟΡΩΝΗΣ 
70.424,00 78.658,00 3.616,00 8.975,06 

ΚΟΙΝ. ΦΑΝΩΝ 60.023,00 69.714,00 1.515,00 10.563,19 

ΚΟΙΝ. 36.449,00 40.595,00 2.649,00 4.187,46 
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ΨΙΝΘΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 9.143.715,00 9.751.172,00 607.457,00 713.303,05 

 

Τα επιπλέον προσδοκώμενα έσοδα των 713.303,05  ευρώ (κατ’ελάχιστο) δεν αποτελούσαν 

αντικείμενο της απόφασης καθορισμού ανταποδοτικών συντελεστών του 2020 καθώς προέκυψαν 

μεταγενέστερα και σταδιακά από τις σχετικές δηλώσεις των ιδιοκτητών.  

 

Με δεδομένους τους εφαρμοζόμενους συντελεστές ανά κοινότητα και με πρόσθετα μη 

προβλεπόμενα τετραγωνικά επιφανειών που δεν συνυπολογίστηκαν στον καθορισμό των 

συντελεστών το 2020, ο Δήμος έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με την ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 

3976/Β/26-07-2022),  «παρέχεται η δυνατότητα υπέρβασης του ανώτατου ορίου 

συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι., σύμφωνα με τα 

ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον ποσού που 

αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης τελών, 

δικαιωμάτων κ.λπ.) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε σχέση με τα 

βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το έτος που 

αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.  

 

Συνεπώς: 

Για το έτος 2021 το Τακτικό Έσοδο στον ΚΑ 0311.0001 είχε προϋπολογισθεί στα 15.800.000,00 

ευρώ. Από αυτά με τη λήξη του έτους εισπράχθηκαν 14.619.329,20 ευρώ. 

 

Το ποσοστό είσπραξης υπολογίζεται σε : 92,52%. 

 

Οπότε ο Δήμος στον Π/Υ έτους 2023 στο έσοδο ΚΑ 0311.0001 εφαρμόζοντας τον μαθηματικό τύπο 

εγγραφής των εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι (απολογιστικά προηγούμενου έτους, και διαφορά 8μήνων) 

αναμένεται να υπερβεί το ποσό που προκύπτει από τον τύπο αυτό κατά το 92,52% του ποσού που 

αναμένεται από τις πρόσθετες επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστούν τα τέλη: 

 

713.303,05   Χ  92,52% = 659.947,98 ευρώ 

 

Το ποσό των 689.947,98 αποτελεί το ποσό το οποίο αναμένεται να  εισπραχθεί στον ΚΑ 0311.0001 

έτους 2023 καθ’ υπέρβαση του εκτιμώμενου εσόδου βάσει του κανόνα της Ομάδας Ι. 

 

 

3.1.  Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα και δαπάνες ανταποδοτικών υπηρεσιών  

Παγίως στην εφαρμογή των Οδηγιών για την Κατάρτιση των Π/Υ των ΟΤΑ και το ύψος των 

ανταποδοτικών εσόδων και δαπανών ισχύουν:  

Α. Οι εγγραφές στο σκέλος των δαπανών που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες (όπως 

υπηρεσία ύδρευσης, υπηρεσία καθαριότητας και φωτισμού) για τον Προϋπολογισμό του 

οικονομικού έτους 2023, γίνονται με γνώμονα το κόστος παροχής της υπηρεσίας σε 

συνδυασμό με το ύψος των εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν εντός του έτους 2022. Σε 

περίπτωση που τα εισπραττόμενα έσοδα του έτους 2022 εκτιμάται ότι δεν θα καλύψουν τη 

δαπάνη της ανταποδοτικής υπηρεσίας του έτους 2022, τότε το ποσό που δεν καλύπτεται για το 

οικονομικό έτος 2022, συνυπολογίζεται για τον καθορισμό των τελών το 2023. Αντίστοιχα, θα 

πρέπει να συνυπολογίζεται τυχόν υπερκάλυψη της δαπάνης από τα εισπραττόμενα έσοδα. Στο 

πλαίσιο αυτό, στην απόφαση επιβολής των τελών υποχρεωτικά αναγράφονται τα σχετικά 

στοιχεία εσόδων και εξόδων που προκύπτουν από:  

 την εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 2021  

 την εκτέλεση της περιόδου από την αρχή του έτους 2022 και μέχρι το μήνα κατάρτισης 

του σχεδίου του προϋπολογισμού 2022 (8ος), 

 την εκτέλεση του προϋπολογισμού 2021 για την ίδια, ως άνω περίοδο (8μηνο), και 

 την εκτίμηση εισπράξεων και δαπανών για το σύνολο του έτους 2022, η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη χρονική πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού του έτους 

2021.  
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Για τον προσδιορισμό του ύψους των συντελεστών επιβολής των ανταποδοτικών τελών 

λαμβάνεται υπόψη ΚΑΤΑ ΚΑΝΟΝΑ ότι τα έσοδα πρέπει να: α). καλύπτουν το σύνολο των 

δαπανών των αντίστοιχων υπηρεσιών ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα στις υπηρεσίες 

αυτές, συνυπολογίζοντας παράλληλα τυχόν διαφορές που προκύπτουν από την ανεπαρκή 

κάλυψη της δαπάνης, σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, β). μην υπερβαίνουν το ύψος των 

δαπανών που απαιτούνται για την παροχή των ανταποδοτικών υπηρεσιών, άλλως υποκρύπτεται 

φορολογία, κατά παράβαση της αρχής της ανταποδοτικότητας, γ). καλύπτουν αποκλειστικά και 

μόνο τις δαπάνες των αντίστοιχων υπηρεσιών και δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλες 

δαπάνες του δήμου.  

Σε περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση αύξησης: των τελών και δικαιωμάτων της κατηγορίας 

03 Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα ή και - των τελών, δικαιωμάτων και άλλα της 

κατηγορίας 04 Έσοδα από λοιπά δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών παρέχεται η δυνατότητα 

υπέρβασης του ανώτατου ορίου συνολικών εσόδων, που καθορίζεται για την Ομάδα Εσόδων Ι, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω. Το ποσό της υπέρβασης προκύπτει από το γινόμενο του επιπλέον 

ποσού που αναμένεται να βεβαιωθεί για κάθε έσοδο διακριτά (με βάση την απόφαση αύξησης 

τελών, δικαιωμάτων και άλλα) επί του ποσοστού είσπραξης που είχε το εν λόγω έσοδο σε 

σχέση με τα βεβαιωθέντα του, κατά την προηγούμενη κλεισμένη διαχειριστική χρήση, από το 

έτος που αφορά ο προς κατάρτιση προϋπολογισμός.  

Β.  Κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου, ως 

προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των 

εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού 

υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων 

οικονομικών ετών (δηλαδή 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το 

τρέχον έτος (Κ.Α.Ε. 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην 

είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται 

στην παρούσα κοινή υπουργική απόφαση για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών 

(Κ.Α.Ε. 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνονται υπόψη 

μεταξύ άλλων και οι δαπάνες παρελθόντων οικονομικών ετών, που δεν πληρώθηκαν (Κ.Α.Ε. 

81). 

 

ΩΣΤΟΣΟ, δεδομένης της παγκόσμιας κρίσης ενεργειακού κόστους εξαιτίας και συνεπαγόμενης 

αύξησης κόστους σε αγαθά και υπηρεσίες οριζόντια σε όλη την οικονομία, προβλέφθηκε για το 

έτος 2022 με το άρθρο 15 του Ν. 4915/2022 ότι: 

Άρθρο 15 Β. 4915/2022 Προϋπολογισμοί Ο.Τ.Α. και νομικών τους προσώπων 

 

1. Ειδικά για την κατάρτιση ή αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2022, οι Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) επενδυτικών δαπανών των δήμων, καθώς και το ειδικό τέλος της παρ. 

Α’1 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α’ 129), μπορούν να διατίθενται προς αντιμετώπιση 

λειτουργικών δαπανών που διαπιστώνονται από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεν 

μπορούν να καλυφθούν από το χρηματικό υπόλοιπο, τα τακτικά ή έκτακτα έσοδά τους. Από την 

εφαρμογή της παρούσας δεν δύναται να προέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, άμεση ή έμμεση, 

επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού. 

 2.Σε περιπτώσεις αδυναμίας κάλυψης λειτουργικών ή επενδυτικών αναγκών των υπηρεσιών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα, κατά την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού του έτους 

2022, η οικονομική επιτροπή του δήμου δύναται να συντάσσει το σχέδιο του προϋπολογισμού, 

ή να εισηγείται την αναμόρφωση αυτού, με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, 

συμπεριλαμβανομένων των εσόδων της παρ. 1, ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία 

των υπηρεσιών αυτών. Η απόφαση της οικονομικής επιτροπής και η σχετική απόφαση τεχνικού 

προγράμματος, όπου απαιτείται, αποτελούν δεσμευτική εισήγηση για την κατάρτιση ή 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

Η ανωτέρω διάταξη όπως το ίδιο το Υπ.Εσωτερικών κατευθύνει, ισχύει και για το έτος 

2023 σύμφωνα με τις επίσημες απαντήσεις του στην ιστοσελίδα -  

https://www.ypes.gr/faqs/  οι οποίες υπέχουν θέση εγκυκλίων. 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 27.09.2022 Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.4915/2022 (Α΄ 

63), καθώς και του άρθρου τριακοστού του ν. 4917/2022 (Α΄67), ισχύουν και για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023; 

https://www.ypes.gr/faqs/
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 165 του ν. 4964/2022 (Α΄150) «Οι 

παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν. 4915/2022 (Α’ 63) και το τριακοστό άρθρο του ν. 

4917/2022 (Α’ 67), περί προϋπολογισμού των Ο.Τ.Α., ισχύουν και για την κατάρτιση και 

τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2023.» 

 

ΣΥΝΕΠΩΣ:  

Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.4915/2022 (Α΄ 63) (σ.σ. περί διάθεσης 

ποσού από ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών και από τέλος Α.Π.Ε. προς αντιμετώπιση λειτουργικών 

δαπανών ΟΤΑ που δεν καλύπτονται από τα τακτικά ή έκτακτα έσοδα τους και περί αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού με μεταφορά πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα) καθώς και του άρθρου 

τριακοστού του ν. 4917/2022 (Α΄67) (σ.σ. περί χρησιμοποίησης εσόδων των δήμων από 

ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα για την κάλυψη άλλων αναγκών), ισχύουν και για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. 

Οπότε η ισοσκέλιση των ανταποδοτικών εσόδων δαπανών επιτρέπεται να γίνει με την κάλυψη 

πάσης φύσεως ανειδίκευτων πιστώσεων, αλλά και των ειδικευμένων από ΚΑΠ επενδυτικών 

δαπανών και από τέλη ΑΠΕ.  

 

 

4. Ανταποδοτικά Έσοδα 2021 και 8μηνα 2021 & 2022 & Πρόβλεψη 2023 

 

 

 
2022 (31-8ου) 

2021 (έως 31-

8ου) 
2021 

Ανώτατο 

επιτρεπτό όριο 

εγγραφής 2023 

(Β.3 

ΚΥΑ55040/21-

7-2021 ΦΕΚ Β 

3291) 

 
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΑΝΩΤΑΤΟ 

ΟΡΙΟ 

ΚΑ-031 7.872.402,74 9.140.522,22 14.660.804,20 14.660.804,20 

ΚΑ-2111 235.475,27 203.918,00 437.655,84 469.213,11 

ΚΑ-3211 
189.445,89 

 

60.614,84 

 

103.726,58 

 
232.557,63 

ΣΥΝΟΛΟ 8.297.323,9 9.405.055,06 15.202.186,62 15.362.574,94 

 

Από το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2021 μεταφέρθηκε  στο έτος 2022, χρηματικό 

υπόλοιπο στον ΚΑ 5111 που προέρχεται από τα ανταποδοτικά έσοδα ύψους,   6.683.707,71 

ευρώ (€) όπως προκύπτει από το ισοζύγιο εσόδων (εισπραχθέντων) – δαπανών 

(πληρωθέντων) του 2021.  

 

  Επιπλέον, με την Απόφαση 43582/30.06.2022 Απόφαση του Αν. Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: 

62ΛΛ46ΜΤΛ60ΗΘΥ) ο Δήμος επιχορηγήθηκε εκτάκτως με το ποσό των 1.528.794,41 ευρώ 

λόγω απρόβλεπτου ενεργειακού κόστους. 

 

Ο παρακάτω Πίνακας είναι προγνωστικός και αποτυπώνει εκτίμηση για το κλείσιμο του έτους 

2022 προκειμένου να αποτυπωθεί ότι τα έσοδα καλύπτουν τις δαπάνες ανταποδοτικών 

υπηρεσιών: 
 

 

2022 (31-8ου) 

Πρόβλεψη διαμόρφωσης  έως 

31/12/2022 

Χρηματικό υπόλοιπο 

προηγούμενης χρονιάς 
6.683.707,71 6.683.707,71 

Σύνολο Εισπραχθέντων 

 ΚΑ 031  & 2111 & 3211 
8.297.323,90 *15.362.574,94 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-15-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-15-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-%cf%84%cf%81%ce%b9%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%83%cf%84%cf%8c-%cf%81%cf%8d%ce%b8%ce%bc%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%ce%bc%ce%ac%cf%84%cf%89%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b/
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Σύνολο Διαθεσίμων από 

τέλη 

 (α) 

14.981.031,61 22.046.282,65 

Έκτακτη Επιχορήγηση ΥΠΕΣ 

(β) 
1.528.794,41 

Προβλεπόμενες εισπράξεις από Πρόσθετες 

δηλωμένες επιφάνειες (άρθρο 51 Ν.4647/2019) 

Αναλογικά για το 4μηνο 9-12ος   

(γ) 

237.767,00 

(α) + (β) + (γ)  
23.812.844,06 

*Εκτίμηση για οικονομικό έτος 2022. 

 

Σύμφωνα με τα ανώτατα όρια του ύψους των Εσόδων που μπορούν να εγγραφούν στον 

Προϋπολογισμό έτους 2022 κατά τους κανόνες της Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με την αναλογική, με 

το προηγούμενο έτος, εκτίμηση ροής των εισπραχθέντων για το έτος 2021, λαμβανομένου 

σταθερού του χρηματικού υπολοίπου προηγούμενου έτους έχουμε: 

 

 

Εκτιμήσεις Εσόδων 2022 – Ανώτατα όρια 2023 και Προβλέψεις 2023 

Περιγραφή Ποσό σε € Χαρακτηρισμός 

Ανώτατο επιτρεπτό όριο 

εγγραφής 2023 σύμφωνα 

με τον κανόνα της 

ΟΜΑΔΑΣ Ι - ΚΥΑ οικ. 

49039/2022 (ΦΕΚ 

3976/Β/26-07-2022)  

΄15.362.574,94 

ΚΑ-031 

ΚΑ-2111 

ΚΑ-3211 

Πρόβλεψη (εκτίμηση) 

βάσει ροής 

εισπραξιμότητας 

προηγούμενου έτους έως 

31/12/2022 (με τις 

πρόσθετες επιφάνειες) 

15.362.574,94 + 

659.947,98 =  

16.022.522,92 

ΚΑ-031 

ΚΑ-2111 

ΚΑ-3211 

Προτεινόμενη Εγγραφή για 

το έτος 2022 τηρουμένων 

των κανόνων της ΚΥΑ 

(Ενότητα Β.3) και των 

προϋποθέσεων της 

ΟΜΑΔΑΣ Ι (Ενότητα Β.1) 

και ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ (Ενότητα 

Β.2) 

14.660.804,20 ΚΑ-031 

469.213,11 ΚΑ-211 

232.557,63 ΚΑ-3211 

ΣΥΝΟΛΟ Εγγραφών 

2022* 
15.325.574,94 

ΚΑ-031 

ΚΑ-2111 

ΚΑ-3211 

 

* Οι προτεινόμενες εγγραφές 2022 στους ΚΑ 031, 2111 και 3211, εγγράφονται τηρουμένων των 

κανόνων της Ενότητας Β.1 και της Ενότητας Β.2 της  ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-

2022) και εντός των ορίων αυτής. 

 

Στις ανωτέρω εγγραφές εάν προστεθεί και το χρηματικό του 2021 ύψους 6.683.707,71  

ευρώ το οποίο δεν έχει αναλωθεί κατά το έτος 2022 η εκτίμηση τουλάχιστον για τα 

διαθέσιμα έσοδα του 2023 ανέρχεται σε 22.046.282,65 ευρώ. 

 

Επισημαίνεται ότι κατά την 1η υποχρεωτική αναμόρφωση του 2022 θα προκύψει το ακριβές 

χρηματικό υπόλοιπο ανταποδοτικών εσόδων τρέχοντος έτους καθώς και το ακριβές ύψος των ΚΑ-

031, ΚΑ-2111, ΚΑ-3211 

 

Ανταποδοτικές Δαπάνες 2022 και 8μηνα 2021 και 2022 και πρόβλεψη 2023 
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2022 (31-8ου) 2021 (έως 31-8ου) 2021 

Πρόβλεψη έως 

31/12/2022 

Σύνολα ΚΑ: 20-6  9.596.377,50 8.711.386,00 14.068.188,04 16.000.000,50 

Σύνολα ΚΑ: 20-7 0,00 91.928,50 154.787,79 647.078,00 

Σύνολα ΚΑ: 20-

81 411.088,60 249.506,58 252.167,46 

1.781.615,71 

 
10.007.466,10 9.052.821,08 14.475.143,29 18.428.694,21 

 

 

  

 

 

Δαπάνες που τιμολογήθηκαν ή θα τιμολογηθούν το 2022 και αφορούν στη σύμβαση ενεργειακής 

αναβάθμισης αναμένεται να πληρωθούν στις αρχές του 2023 δεδομένων των διατάξεων της 

σύμβασης καθώς και της σύμβασης μεσεγγύησης.  

 

 

Η οποιαδήποτε διαφορά των αναμενόμενων εσόδων από τις αναμενόμενες δαπάνες του 

2022, ως θετική, θα καλύψει τις δαπάνες του 2023.  
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6. Προβλέψεις/Εγγραφές Ανταποδοτικών Εσόδων για το οικονομικό έτος 2023 σύμφωνα 

με την ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) 

 

Προβλέψεις οικονομικού έτους 2023 με τους υφιστάμενους Συντελεστές σύμφωνα με την 

εισπραξιμότητα του οικονομικού έτους 2022 εντός των ορίων της Κ.Υ.Α. 
 

03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

Προβλέψεις 

2021  

031 Υπηρεσίες καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού 

  

0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 

25 Ν. 1828/89). 

  

0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 

1828/89). 

14.619.329,20 

0311.0003 Έσοδα από ΧΥΤΑ 41.475,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0311 14.660.804,2 

0313 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητας 

και ηλεκτροφωτισμού. 

  

0313.0002 Έσοδα ανακύκλωσης 0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 0313 0,00 

Σύνολο Κ.Α. : 031 14.660.804,20 

2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού. 

457.906,90 

2111.0003 'Εσοδα από ΧΥΤΑ 11.306,21 

Σύνολο Κ.Α. : 211 469.213,11 

3211 

(α) 

Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα 

παρελθόντα οικονομικά έτη από τακτικά έσοδα  

Τέλη καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού (κατά 

τον μήνα αναφοράς) 

7.339.272,05 

 

20-8511.0001 

(β) 

Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων 

7.106.714,42 

*(γ) = (α) – (β) 232.557,63 

Χρηματικό Υπόλοιπο Ανταποδοτικών Εσόδων 6.683.707,71   

Σύνολο Εσόδων για πληρωμή  Ανταποδοτικών Δαπανών 22.046.282,65 

 

Σύνολο Εγγραφών Π/Υ 2022 (031, 211, 3211 & Χρηματικού 

Υπολοίπου) 

 

 

29.152.997,07 

 

 

 

Προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2023 

 

Οι βεβαιωμένες οφειλές εγγράφονται ως έσοδο και παράλληλα ως έξοδο στον Κ.Α. 20 -

8511.02001 μειωμένες κατά το ποσό που εκτιμάται ότι θα εισπραχθεί. Αυτό συνεπάγεται ότι το 

ποσό στις Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων και τα βεβαιωμένα εισπρακτέα 

υπόλοιπα ναι μεν αποτυπώνονται στον Προϋπολογισμό κατά την Κ.Υ.Α. αλλά δεν αποτελούν κατά 

το νομοθέτη μελλοντικές εισπράξεις με ικανοποιητική βεβαιότητα (ορίζεται από τη νομοθεσία). Η 

διαφορά τους είναι αυτή που αποτελεί την πρόβλεψη είσπραξης (=232.557,63). 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΔΕΞΩ1Ρ-ΧΜΤ



15 

 

 

 

 

 

 

7. Προβλεπόμενες Δαπάνες Ομάδας 20 για το Οικονομικό Έτος 2023 

 

Κ.Α. ΠΡΟΫΠ. 
ΤΙΤΛΟΣ  

ΔΑΠΑΝΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 

2022 

20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

20-6011.0001 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 2.590.000,00 

20-6021.0001 
Αποδοχές υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου Αορίστου 

χρόνου 
2.135.000,00 

20-6021.0002 Αποζημίωση των συνταξιοδοτουμένων υπαλλήλων 30.000,00 

20-6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές μονίμων υπαλλήλων 545.000,00 

20-6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου 588.000,00 

20-6062.0001 
Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν 

1188/81) 
1.000,00 

20-6063.0001 Παροχές σε γάλα 26.000,00 

20-6063.0002 Παροχή ειδών ατομικής προστασίας 90.000,00 

20-6142.0002 

Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου σύμβουλου 

Υποστήριξης του Δήμου για την Ενεργ. αναβάθμιση – 

Αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρμ. Smart-Cities με 

εξοικ/ση ενέργειας στο Δ. Ρόδου 

31.000,00 

20-6142.0005 

Παροχή υπηρεσίας για συλλογή και διαχείριση νεκρών 

ζώων από το οδικό δίκτυο και τους κοινόχρηστους 

χώρους του Δήμου Ρόδου 

120.000,00 

20-6142.0006 

Παροχή υπηρεσίας για συλλογή, μεταφορά και 

διαχείριση ιατρικών αποβλήτων του κυνοκομείου 

Ρόδου. 

8.000,00 

20-6142.0007 Δαπάνες προώθησης Ανακύκλωσης 20.000,00 

20-6142.0012 Υπηρεσίες εποπτείας ΧΥΤΑ Β. Ρόδου ΔΕ Καλλιθέας 60.000,00 

20-6211.0001 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 

πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 

διαδικασίας 

1.100.000,00 

20-6211.0002 

Δαπάνες νέων παροχών, αυξήσεις παροχών, 

παραλλαγή – μετατόπιση δικτύων, επέκταση και 

συμπλήρωση δικτύων 

50.000,00 

20-6243.0001 
Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανήματος 

έργου 
0,00 

20-6244.0001 
Προμήθεια με χρηματοδοτική μίσθωση μηχανολογικού 

εξοπλισμού 
0,00 

20-6277.0027 
Δαπάνες Συμφωνίας Πλαίσιο Ολοκληρωμένων 

Υπηρεσιών 2022-2026 
14.812.407,60 

20-6277.0032 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 18.000,00 

20-6277.0033 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΑΦΑΝΤΟΥ 16.000,00 

20-6277.0034 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ 12.000,00 

20-6277.0035 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ 15.000,00 

20-6277.0036 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΛΙΝΔΟΥ 18.000,00 

20-6277.0037 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ Ν.ΡΟΔΟΥ 20.000,00 
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20-6277.0038 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΚΑΜΕΙΡΟΥ 16.000,00 

20-6277.0039 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΑΤΑΒΥΡΟΥ 15.000,00 

20-6277.0040 Υπηρεσίες αποκατάστασης χώρων ΔΕ ΡΟΔΟΥ 20.000,00 

20-6279.0002 

Υπηρεσία Ενεργειακής αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης 

του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων 

χώρων και εφαρμογές Smart-Cities με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Ρόδου 

1.000.000,00 

20-6422.0001 
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 
1.000,00 

20-6699.0002 Προμήθεια αναλώσιμων υπόγειων κάδων 25.000,00 

20-6721.0001 
Εισφορά σε ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου (άρθρο 237  

Ν.4555/18) 
2.570.000,00 

20-7131.0002 Προμήθεια εργαλείων 20.000,00 

20-

7135.0005.0002 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Καλλιθέας 25.000,00 

20-

7135.0005.0003 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Αφάντου 25.000,00 

20-

7135.0005.0004 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ 

Αρχαγγέλου 
20.000,00 

20-

7135.0005.0005 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Λίνδου 20.000,00 

20-

7135.0005.0006 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Ν. Ρόδου 20.000,00 

20-

7135.0005.0007 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Ιαλυσού 25.000,00 

20-

7135.0005.0008 

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ 

Πεταλούδων 
25.000,00 

20-

7135.0005.0009 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Καμείρου 15.000,00 

20-

7135.0005.00010 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Αταβύρου 15.000,00 

20-

7135.0005.00011 
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων για την ΔΕ Ρόδου 37.200,00 

20-8113.0001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 2.200.000,00 

20-8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 7.106.714,42 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 35.506.322,02 

   

   

   
 
Σημειώνεται ότι στον καθορισμό του ύψους των Συντελεστών δεν ασκεί επιρροή η 

πρόβλεψη μη είσπραξης (85) αλλά τα πραγματικά εισπραχθέντα προηγουμένων ετών. Η 
πρόβλεψη μη είσπραξης ως έξοδο και τα βεβαιωθέντα προηγούμενων ετών δεν 

αποτελούν αντιστοίχως πραγματικό έξοδο και πραγματικό έσοδο. Αποτυπώνονται στον 
Π/Υ αλλά δεν αποτελούν πραγματικό αντικείμενο συναλλαγής. Οι Συντελεστές 

ανταποδοτικών τελών προσδιορίζονται από τα πραγματικά έσοδα και από την πρόβλεψη 
πραγματικής είσπραξης παλαιοτέρων οφειλών συμπεριλαμβανομένου του Χρηματικού 
Υπολοίπου όπως αποτυπώνεται από την Ταμειακή Υπηρεσία (Βλ. Β.3.2. της ΚΥΑ οικ. 

49039/2022 (ΦΕΚ 3976/Β/26-07-2022) 
 

8. Ισοσκελισμός Ανταποδοτικών Εσόδων – Δαπανών για το Οικονομικό Έτος 
2022 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
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α).  τους κανόνες των Ενοτήτων Β.1, Β.2 και Β. 3 της ΚΥΑ οικ. 49039/2022 (ΦΕΚ 

3976/Β/26-07-2022 
β).  το χρονικό διάστημα αναφοράς των κανόνων της ΚΥΑ που ορίζεται σε επίπεδο 

οκταμήνου ετών 2021 και 2022 
γ). τις πρόσθετες επιφάνειες που δηλώθηκαν δυνάμει του άρθρου 51 του Νόμου 
4647/2019 έως και τον 8ο μήνα του τρέχοντος έτους 

δ).   τα πρόσθετα προσδοκώμενα έσοδα για το Δήμο Ρόδου για το έτος 2022 σύμφωνα με 
τις πρόσθετες επιφάνειες 

ε).   τους συντελεστές ανταποδοτικών τελών που εφαρμόζονται στο Δήμο Ρόδου 
σύμφωνα με την 303/2020 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
στ).  τις δαπάνες που προγραμματίζονται για την Ομάδα 20 στον Π/Υ οικονομικού έτους 

2023 
ζ). το χρηματικό υπόλοιπο ανταποδοτικών εσόδων όπως προκύπτει από τα απολογιστικά 

στοιχεία έτους 2021 και αποτυπώνεται στον τρέχοντα προϋπολογισμό έτους 2022 στον 
Κ.Α. 5111.0002. 
η) τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 15 του ν.4915/2022 (Α΄ 63) που επιτρέπει 

έσοδα επενδυτικών δαπανών, εσόδων ΑΠΕ και ανειδίκευτων εσόδων να χρησιμοποιούνται 
για ανταποδοτικές υπηρεσίες και το αντίστροφο.  

 
Προκύπτει ότι: 

 
 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

Σύνολο Εσόδων/εγγραφών Π/Υ 2023 

ΚΑ-031, ΚΑ-2111, ΚΑ-3211 & Χρηματικού 

υπολοίπου 

(α) 

29.152.997,07  

Έσοδα άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 

4915/2022 

ΚΑ Εσόδων 5122 –χρηματικό υπόλοιπο 

 (β) 

3.157.665,97 

Ι. ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  

(α) + (β)  
32.310.663,04 

   

ΙΙ. Σύνολο Δαπανών/εγγραφών ) Π/Υ 

2023 

Ομάδα 20  

 (δ) 

35.506.322,02 

Διαφορά (ΙΙ)-(Ι) 3.195.658,98 

Διαφορά %  9% 

 
Σύμφωνα με το α.π. 3995/17.02.2017) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών,  η 
αναλογία (εσόδων εξόδων) δύναται να εκφράζεται όχι με απόλυτη ισοσκέλιση των δύο 

κονδυλίων (εσόδων – εξόδων) αλλά με μία κατά προσέγγιση αναλογική σχέση μεταξύ 
τους. (ΣτΕ 609/2004 και 3623/2006): «Ένα εύλογο ποσοστό επιτρεπτής απόκλισης θα 

μπορούσε να είναι μέχρι ύψους δέκα τοις εκατό (10%) του προϋπολογισμού της σχετικής 
ανταποδοτικής υπηρεσίας» 
 

Διαπιστώνεται ο ισοσκελισμός Εσόδων – Δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών με 
εφαρμογή των υφιστάμενων συντελεστών επί των επιφανειών όπως ισχύουν με την 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-15-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-15-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%8b%cf%80%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%b3%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%ce%af-%ce%bf-%cf%84-%ce%b1-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8e/
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303/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΚΗ1Ω1Ρ-Γ7Ο) και εγκρίθηκε 

με την  56144/04.12.2020 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου. 

 
Κατά τα ανωτέρω: 

Εισηγούμαστε τη διατήρηση των συντελεστών στο ύψος που είχαν καθοριστεί με 

την 303/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΗ1Ω1Ρ-Γ7Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
ισχύουν ήδη από 1/1/2021.  

Ομοίως παραμένουν σε ισχύ τα ειδικά καθεστώτα χρεώσεων για τις ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες. 

Για τη ΔΕΗ ισχύουν ΜΟΝΟΝ 3 κατηγορίες Συντελεστών: 

 Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.  
(Όπως στον Πίνακα Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Όμοια με την Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 

οικονομικής δραστηριότητας. (Όπως στον Πίνακα) 

Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή 

προβλέπονται τα ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια 
κατοικία τους:  

1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία για άτομα με 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€. 

2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας για Πολύτεκνους και 

Τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. 

3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας με ποσοστό αναπηρίας 67% 

και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6.000€ έως 12.000€. 

Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με 
πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.   

 
 

Η Επιτροπή 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν, 

 Την εισήγηση με α/α 12659/21-10-2022 Διεύθυνσης Οικονομικών, της εφαρμογής 

εισηγήσεων Δήμου Ρόδου. 
 Το Νόμο 3463/2006. 

 Την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ αρ. 374 με αρ. πρωτ.: 39135/30-05-2022. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 εδ.1 παραγρ. 1 και παραγρ. 3 του Ν. 3852/2010, όπως 

αυτό αντικαταστήθηκε με το άρθρο 3, του Ν. 4623/2019, τις ρυθμίσεις του Ν. 
4735/20 (ΦΕΚ 197/12.10.2020 τεύχος Α'), τις διατάξεις του άρθρου 48 του Νόμου 

4940/14-06-2022 (ΦΕΚ 112/14-06-2022) και τις διατάξεις του άρθρου 78 του 
Νόμου 4954/2022.  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α) Εγκρίνει τη διατήρηση των συντελεστών στο ύψος που είχαν καθοριστεί με την 
303/2020 (ΑΔΑ: ΩΚΗ1Ω1Ρ-Γ7Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν ήδη 

από 1/1/2021.  
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Θεσμπίζει ειδικά καθεστώτα χρεώσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Για τη ΔΕΗ ισχύουν ΜΟΝΟΝ 3 κατηγορίες Συντελεστών: 

 Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.  (Όπως 

στον Πίνακα Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Όμοια με την Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 
οικονομικής δραστηριότητας. (Όπως στον Πίνακα) 

Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή 
προβλέπονται τα ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια 
κατοικία τους:  

1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία για άτομα με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 6.000€. 

2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας για Πολύτεκνους και Τρίτεκνους 
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€. 

3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 6.000€ έως 12.000€. 

Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με 

πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.   

Β) Η παρούσα διαβιβάζεται περαιτέρω προς το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ρόδου. 

 
Ακολούθως ο Δήμαρχος κ.Αντώνης Β. Καμπουράκης προτείνει στο Σώμα λόγω 
των πληθωριστικών πιέσεων στο εισόδημα των νοικοκυριών από την 

παρατεταμένη ενεργειακή κρίση: 
1. Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία για άτομα 

με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 
8.000€. 

2. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας για Πολύτεκνους και 

Τρίτεκνους με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000€. 
3. Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας με ποσοστό 

αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 8.000€ έως 
15.000€. 
 

           Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Μιχαήλ Σοκορέλος κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

 

 Την υπ’ αρ. 708/2022  Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
 Τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο 74 του Ν.4555/19-7-2018 (ΦΕΚ Α΄133/2018) και των άρθρων 93 & 79 
του Ν.3463/2006, 

 Την πρόταση του Δημάρχου Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη, που 

περιγράφεται αναλυτικά  ως ανωτέρω, 
 Την τοποθέτηση επί του θέματος του Ρόδου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη, που 

περιγράφεται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης, 
 Την τοποθέτηση του αρμοδίου Αντιδημάρχου κ.Αναστάσιου Σπανού καθώς και 

τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων και των μελών του Σώματος, 
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που περιγράφονται στο αναλυτικό απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της 

Συνεδρίασης,  
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ»            

κ. Φώτη Χατζηδιάκου, ότι τα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «παρών» στο 
συγκεκριμένο θέμα, 

 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» κ.Δημητρίου 

Κρητικού , ότι τα μέλη της παράταξης ψηφίζουν θετικά στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Την δήλωση του επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ»  κ. Καλετού 

Πότσου, ότι τα μέλη της παράταξης ψηφίζουν «κατά» στο συγκεκριμένο θέμα, 
 Με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του Σώματος, ήτοι επί σαράντα  

(42) παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου και ενός απόντος στο 

συγκεκριμένο θέμα του Ανεξάρτητου Δημοτικού Συμβούλου κ. Ιωάννη Ιατρίδη 
ψήφισαν: 

 «ΥΠΕΡ» είκοσι εννέα (29), ήτοι 27 μέλη της πλειοψηφίας και δύο (2)  μέλη 
της παράταξης «ΡΟΔΟΣ ΑΞΙΩΝ» 

 «ΚΑΤΑ» δύο (2) μέλη, ήτοι τα μέλη της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

 
 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία, 

 
Εγκρίνει την υπ'αριθ. 708/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που 

αφορά στην έγκριση καθορισμού ανταποδοτικών τελών Δήμου Ρόδου έτους 
2023, ως εξής:  
 

Τη διατήρηση των συντελεστών στο ύψος που είχαν καθοριστεί με την 303/2020               
(ΑΔΑ: ΩΚΗ1Ω1Ρ-Γ7Ο) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύουν ήδη από 

1/1/2021.  

Θεσπίζει ειδικά καθεστώτα χρεώσεων για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες ως 
παρακάτω. 

Για τη ΔΕΗ ισχύουν ΜΟΝΟΝ 3 κατηγορίες Συντελεστών: 

 Πρώτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για κατοικία.      

(Όπως στον Πίνακα Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Δεύτερος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς. (Όμοια με την Κατηγορία Οικιακή Χρήση) 

 Τρίτος συντελεστής: ακίνητα που χρησιμοποιούνται για την άσκηση πάσης φύσης 
οικονομικής δραστηριότητας. (Όπως στον Πίνακα) 

Επί των προβλεπόμενων Συντελεστών Οικιακής Χρήσης κατά περιοχή 
προβλέπονται τα ακόλουθα για τις αντίστοιχες κοινωνικές ομάδες για την κύρια 
κατοικία τους:  

 Πλήρης απαλλαγή στα Ανταποδοτικά Τέλη για την κύρια κατοικία για άτομα με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 8.000€. 

 Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας για Πολύτεκνους και Τρίτεκνους 
με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 24.000€. 

 Μείωση 50% στα Ανταποδοτικά Τέλη κύριας κατοικίας με ποσοστό αναπηρίας 67% και 

άνω και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 8.000€ έως 15.000€. 
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Οι ανωτέρω μειώσεις καθώς και οποιαδήποτε μελλοντική ειδική πρόβλεψη γίνονται με 

πλασματικό εμβαδόν από την υπηρεσία.   
 

                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

                                                                                                            

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σ. ΙΩΣΗΦ                                            ΜΙΧΑΗΛ Β. ΣΟΚΟΡΕΛΟΣ   
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