
Η πρόταση μας δεν είναι αποκύημα σκέψης ενός ανθρώπου. 

Είναι αποτέλεσμα  συλλογικής προσπάθειας. 

Αφουγκραστήκαμε τους πολίτες, συζητήσαμε μαζί τους, 

ανταλλάξαμε πολλές σκέψεις και προτάσεις, 

προβληματιστήκαμε, εργαστήκαμε όλα τα μέλη της κίνησης 

μας αφιερώνοντας πάρα πολύ χρόνο για να 

συνδιαμορφώσουμε την τελική μας πρόταση.  

Πρόθεση μας δεν είναι η στείρα αντιπαράθεση που δεν οδηγεί 

πουθενά αλλά η κατάθεση μιας ρεαλιστικής και άμεσα 

εφαρμόσιμης πρότασης που θα ενισχύει το αίσθημα δικαίου 

και το ύψος της ανταποδοτικότητας, θα ενδυναμώνει την 

ισότιμη κατανομή των δημοτικών τελών και θα έχει 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά. 

Ο Δήμος Ηρακλείου όπως γνωρίζουμε είναι ο 4ος σε πληθυσμό 

Δήμος της Χώρας και περιλαμβάνει αστικούς και περιαστικούς 

χώρους που φιλοξενούν χιλιάδες κατοικίες και πάρα πολλούς 

χώρους πολυάριθμων και πολυποίκιλων δραστηριοτήτων. 

«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».  
 
Σε αρκετές περιπτώσεις, εγείρεται µείζον θέµα 

ανταποδοτικότητας και ύπαρξης αναλογίας µεταξύ των 

παρεχοµένων υπηρεσιών καθαριότητος και ηλεκτροφωτισμού 

και των αντίστοιχων συντελεστών με τους οποίους υπολογίζεται 

η χρέωση στους πολίτες. Επίσης παρουσιάζονται ζητήματα που 



διαταράσσουν τη δίκαιη και ισότιμη αντιμετώπιση των πολιτών 

λόγω του ότι σε κάποιες  περιπτώσεις χώροι που παράγουν 

μεσαίες, µικρές ή και ελάχιστες  ποσότητες  απορριµµάτων 

εντάσσονται σε ένα ενιαίο συντελεστή χρέωσης ενώ κανονικά 

θα έπρεπε να χρεώνονται διαφορετικά.  

   Η δημοτική αρχή με την απόφαση 592/2019-22/10/2019 της 

οικονομικής επιτροπής, δεν αξιοποίησε στο μέγιστο βαθμό  τις 

δυνατότητες του νέου Νόμου 4555/2018 που επιτρέπει το 

θεσμικό ορισµό περισσοτέρων των δύο συντελεστών σε σχέση 

με τον παλαιότερο νόμο που όριζε max 7 συντελεστές, ώστε να 

μπορεί να καθίσταται το σύστημα χρέωσης αναλογικότερο και 

δικαιότερο. Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει σε περισσότερες 

περιπτώσεις µε βάση τη λειτουργία (επαγγελματική, οικιστική, 

αυξημένων ή μειωμένων απαιτήσεων κ.λπ.) και τον όγκο των 

απορριµµάτων που παράγει ο κάθε χώρος.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω ζητήσαμε από την υπηρεσία 

επί μέρους στοιχεία από αυτά που περιλάμβανε η εισήγηση 

στην οικονομική επιτροπή προκειμένου να αξιοποιήσουμε το 

νέο νομικό πλαίσιο ώστε να καταθέσουμε μια ρεαλιστική και 

άμεσα εφαρμόσιμη πρόταση που θα ενισχύει το ύψος της 

ανταποδοτικότητας, θα ενδυναμώνει την δίκαιη και ισότιμη 

κατανομή των δημοτικών τελών και θα έχει αναπτυξιακά 

χαρακτηριστικά. 

Συνοψίζοντας λοιπόν  η πρόταση της παράταξης μας 

«ΗΡΑΚΛΕΙΟ 3.7.5» για τον καθορισμό των συντελεστών 

δημοτικών τελών στον Καλλικρατικό Δήμο Ηρακλείου για το 

έτος 2020 αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα που 

περιλαμβάνει 3 γενικές κατηγορίες και 8 ειδικούς συντελεστές. 

++++++  

 

 



 

 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ 

  ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ ΓΕΝΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑ 

Τ.Μ. 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 

ΤΙΜΗ ΕΙΔΙΚΟΥ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΝΑ 

Τ.Μ. 

1η 

 Γενική 

Κατηγορία 

Οικιακές παροχές 

σε όλο τον 

Καλλικρατικό Δήμο 

Ηρακλείου 

0,66€   

   Οικιακές παροχές στο 

περιαστικό Ηράκλειο 

0,60€ 

   Οικιακές παροχές στο 

αστικό Ηράκλειο 

0,66€ 

2η  Γενική 

Κατηγορία 

 Δημόσια 

Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα 

τριτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης, 

Ι.Τ.Ε., Ι.Κ.Α. 

Φιλανθρωπικά 

Ιδρύματα μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, 

Δημόσια 

Νοσηλευτικά 

Ιδρύματα  

1,00€   

3η  ΓΕΝΙΚΗ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  

Επαγγελματικές 

παροχές  εντός 

των διοικητικών 

ορίων του Δήμου 

Ηρακλείου καθώς 

και παροχές που  

δεν εντάσσονται 

σε κάποια άλλη 

κατηγορία  

2,59€   



   Επαγγελματικές 

παροχές  εντός τειχών 

που δεν εντάσσονται 

σε κάποια άλλη 

κατηγορία  

2,59€ 

   Επαγγελματικές 

παροχές  εκτός τειχών 

που δεν εντάσσονται 

σε κάποια άλλη 

κατηγορία 

2,16€ 

   Βιοτεχνικές και 

Βιομηχανικές 

Επιχειρήσεις χαμηλής 

όχλησης, κάθε είδους 

γραφεία και 

επιχειρήσεις με κάθε 

είδους εμπορική 

δραστηριότητα εκτός 

εκείνων που βρίσκονται 

στην ειδική κατηγορία 

της αρίθμ.115/2011 

Α.Δ.Σ. οι οποίες είναι  

εγκατεστημένες τόσο 

εντός της 

προτεινόμενης ζώνης 

ειδικών χρήσεων του 

Γ.Π.Σ. όσο και επί των 

οδών Μ. Κατράκη και 

Ειρήνης και Φιλίας 

(δεξιά και αριστερά 

αυτών) μέχρι και τα 

νότια όρια της ζώνης 

ειδικών χρήσεων  

καθώς και τα 

καταστήματα επί των 

οδών στο κέντρο του 

Ηρακλείου που 

πλήττονται εμπορικά  

1,83€ 



από την συνέχιση των 

έργων ανάπλασης του 

κέντρου που 

πραγματοποιεί ο δήμος 

των οποίων τα 

δημοτικά τέλη θα 

μειωθούν με βάση τα 

αναγραφόμενα 

τετραγωνικά στις 

υφιστάμενες παροχές 

ηλεκτρικού ρεύματος 

  

   Περιοχή εντός του 

Λιμένα Ηρακλείου που 

διαχειρίζεται ο Ο.Λ.Η. 

καθώς και για τις 

Επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται 

εντός της ΒΙ.ΠΕ. 

Ηρακλείου  

 0,48€ 

   Υπαίθριοι και 

στεγασμένοι σταθμοί 

αυτοκινήτων-Πάρκινγκ 

1,50€ 

   Καταστήματα ειδικής 

κατηγορίας όπως 

περιγράφονται στην 

115/2011 Α.Δ.Σ.  

3,5€ 

 

Κατά τα λοιπά θα ισχύουν οι αριθμ.828/2007, 115/2011, 

852/2012, 914/2013, 588/2014, 705/2014, 861/2015, 

833/2016, 759/2017 και 882/2018 προηγούμενες αποφάσεις 

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου. 

 Με βάση την παραπάνω πρόταση υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ 

των δαπανών που προβλέπονται για το 2020 και των 

αντίστοιχων εσόδων που αναμένεται να εισπραχθούν από τα 

ανταποδοτικά τέλη. Αυτό επιβεβαιώνεται και από την έκφραση 

γνώμης της Οικονομικής Υπηρεσίας που σας καταθέτω……………  



Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι θα είμαστε αρωγοί και 

συνοδοιπόροι σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής καλών και 

σύγχρονων πρακτικών για την περισυλλογή και διαχείριση των 

απορριμμάτων. Ο Δήμος μας χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο 

σχεδιασμό που θα αναπτύσσει άρτια οργανωμένες μονάδες 

διαλογής απορριμμάτων και ταυτόχρονα ρεύματα 

ανακυκλώσιμων υλικών με διαλογή στην πηγή, με υποδομές 

διαχείρισης ανάλογες εκείνων που προβλέπονται και στον 

Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων της 

Περιφέρειας Κρήτης. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε ακόμη 

περισσότερο τα δημοτικά τέλη δημιουργώντας παράλληλα ένα 

καθαρότερο και φιλικότερο περιβάλλον για τους πολίτες. 

 

   


