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Θέμα: Δημοτικά τέλη και δήλωση ορθών στοιχείων καθορισμού επιφάνειας ή και χρήσης ακινήτου 

- Ορισμός συντελεστών δημοτικών τελών  

 

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,                                                 

 

Σε συνέχεια προηγούμενων επικοινωνιών μας και στο πλαίσιο της κατάρτισης και κατάθεσης το 

επόμενο διάστημα των προϋπολογισμών των Δήμων όλης της χώρας για το έτος 2021, 

επανερχόμαστε στο πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις θέμα των δημοτικών τελών με την 

παράκληση να λάβετε υπόψη τα παρακάτω:  

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 51 παρ. 2 του Ν. 4647/19, οι επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν 

στους δήμους μετά και τις σχετικές παρατάσεις μέχρι 30-09-20 τα πραγματικά τους τετραγωνικά 

μέτρα  σύμφωνα με το Ε9.Με την δήλωση εξίσωσης των  τετραγωνικών μέτρων κάθε επιχείρησης με 

το Ε9 θα δηλωθούν από τις επιχειρήσεις πολλαπλάσια μέτρα από τα μέχρι σήμερα δηλωθέντα. 

 

Σύμφωνα και με το άρθρο 1 του Ν. 25/75 όπως τροποποιημένο ισχύει (σχετ. Ν. 4555/18-άρθρο 185) 

αναφορικά με τον καθορισμό από τα Δημοτικά Συμβούλια πολλών διαφορετικών συντελεστών 

δημοτικών τελών για χώρους άλλης χρήσης εκτός της κατοικίας, στη ΔΕΗ και στους λοιπούς 

παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας δηλώνονται τρεις συντελεστές, ένας  για  κατοικίες, ένας για άλλες 

χρήσεις και ένας για κοινωφελή ιδρύματα. Όμως οι συντελεστές χρέωσης δημοτικών τελών 

πραγματικά πρέπει, σύμφωνα με την προαναφερόμενη διάταξη, να είναι περισσότεροι ανάλογα με 

την χρήση της κάθε επιχείρησης. Πρέπει επίσης οι υπηρεσίες που παρέχονται από τους Δήμους 

(φωτισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, καθαριότητα) να χρεώνονται αναλογικά σύμφωνα με τον 

νόμο 1080/80. Μέχρι σήμερα οι επιχειρήσεις δήλωναν νόμιμα (Ν.25/1975) πλασματικά μέτρα στην 

ΔΕΗ και στους άλλους παρόχους λόγω του ότι δεν δέχονται πάνω από δύο συντελεστές. 

 

Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι οι επιχειρήσεις και ειδικά οι βιοτεχνίες και βιομηχανίες προωθούν 

πλέον τα περισσότερα απορρίμματά τους στην ανακύκλωση. Οπότε η αποκομιδή των 

απορριμμάτων από τους δήμους είναι μικρή σχετικά.  

 

Όπως συνηθίζεται, οι Δήμοι κατά την κατάρτιση των προϋπολογισμών τους αποφασίζουν για τους 

συντελεστές των δημοτικών τελών του επόμενου χρόνου τον Οκτώβριο-Νοέμβριο κάθε έτους. 

 

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη όλα τα παραπάνω, το δεδομένο της δήλωσης πολλαπλάσιων 

τετραγωνικών μέτρων από τις επιχειρήσεις βάσει του νέου νόμου και κυρίως το γεγονός ότι λόγω 

της οικονομικής κρίσης εξαιτίας του κορωνοϊού, οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν 

στις μεγάλες  αυξήσεις των δημοτικών τελών εξαιτίας της δήλωσης των πραγματικών μέτρων στους 

Δήμους, ζητούμε με αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων που θα ληφθούν το αμέσως επόμενο 

διάστημα για τους συντελεστές των δημοτικών τελών:  
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1) Να μειωθούν οι συντελεστές μέχρι τα 1000 μέτρα, γιατί οι επιχειρήσεις, όπως 

προαναφέρθηκε, θα δηλώσουν πολλαπλάσια τετραγωνικά μέτρα απ’ ότι μέχρι σήμερα 

δήλωναν λόγω της πλασματικότητας. 

2) Να προβλεφθεί μειωτικός  συντελεστές από τα 1000 έως 6000 μέτρα, αφού ο Ν.  25/1975 

δίνει αυτό το δικαίωμα στους δήμους. Να είναι δηλαδή ο συντελεστής από τα 1000 έως τα 

6000 μέτρα το 30% του αρχικού συντελεστή. 

3) Να προβλεφθεί μειωτικός συντελεστής από τα 6000 μέτρα και πάνω, αφού ο Ν. 25/1975 

δίνει αυτό το δικαίωμα στους δήμους. Να είναι δηλαδή ο συντελεστής στο 10% του αρχικού 

συντελεστή. 

4) Οι βοηθητικοί χώροι να χρεώνονται στο 20% του αρχικού συντελεστή. 

5) Οι μη ηλεκτροδοτούμενοι και μη χρησιμοποιούμενοι χώροι να εξαιρούνται των δημοτικών 

τελών.  

 

Κλείνοντας, τονίζουμε και πάλι ότι σε περίπτωση μη λήψης μέριμνας από τους Δήμους με βάση τα 

παραπάνω, θα δημιουργηθεί μεγάλη αναστάτωση, αφού οι επιχειρήσεις θα κληθούν να 

πληρώσουν υπέρογκα ποσά για το 2020 και μάλιστα αναδρομικά, που δεν θα τα διαθέτουν λόγω 

των επιπτώσεων της κρίσης της πανδημίας του Covid-19 που συνεχίζονται. Η επιβάρυνση αυτή θα 

επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη πληγείσα ρευστότητα των επιχειρήσεων και θα επιβραδύνει την 

ανάκαμψη.  

 

Παρακαλούμε θερμά για τις δικές σας ενέργειες καθώς και για την κοινοποίηση της επιστολής μας 

σε όλα τα μέλη της ΚΕΔΕ προς άμεση ενημέρωση και ενέργειες από την πλευρά τους, παραμένουμε 

δε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω συνεργασία. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση, 

 

Για τον ΣΕΒΕ 

 
Δρ Γεώργιος Κωνσταντόπουλος 

Πρόεδρος 


