
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 18/2011 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το  4ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου ∆ράμας 

Την 1/3/2011 

ΘΕΜΑ 3ο:  Τέλη και δικαιώματα 2011 

 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τρίτη 1 του μηνός Μαρτίου 2011 και ώρα 14.00 

μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή  ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την αριθμ. 9075/25-2-2011 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                    ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος                                     Γκάνης Σταύρος 
Ζαχαριάδης Παύλος  
Χλιάρα Παναγιώτα  
Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 
Χαραλαμπίδης Ανδρέας  
Μαμσάκος Χριστόδουλος 
Μήτρου Γεώργιος   
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του 
∆. ∆ράμας ,Π Ε Οικονομικών. 

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης παρουσιάζει στα 
μέλη της επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 9073/25-2-2011   έγγραφο της ∆ιεύθυνσης  
Οικονομικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήμου ∆ράμας το οποίο μας ζητά να αποφασίσουμε 
σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1ζ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
σχετικά με την επιβολή τελών και δικαιωμάτων οικ. Έτους 2011 και ανέγνωσε τα 
μέλη την πρόταση της Υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής: 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
           Προκειμένου να προχωρήσουμε στη σύνταξη του προϋπολογισμού οικ. έτους 
2011, θα πρέπει το ∆ημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, να 
αποφασίσει για τον καθορισμό των συντελεστών των φόρων, τελών και δικαιωμάτων 
του νέου έτους.                                                                                                                                  
       Από  τα  τέλη και δικαιώματα που θα αναφερθούν παρακάτω, ειδικά το τέλος 
καθαριότητας-φωτισμού  είναι ανταποδοτικό, με την στενή ερμηνεία του νόμου.  
 



      Για  τον  καθορισμό των συντελεστών του τέλους αυτού, ισχύει η αρχή της  
ανταποδοτικότητας. ∆ηλαδή  τα έσοδα από τα ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα,  
πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες της αντίστοιχης υπηρεσίας, αλλά  να  μην  
υπερβαίνουν  κατά πολύ το ύψος των δαπανών, ώστε να μην υποκρύπτεται 
φορολογία. 
 
           Τέλος, θέλουμε να σημειώσουμε ότι, πριν από την πρότασή μας για τον 
καθορισμό  των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2011 
παραθέτουμε πίνακα  προϋπολογισθέντων- βεβαιωθέντων- εισπραχθέντων  τελών 
μέχρι 31-12-2010, για την καλύτερη ενημέρωση του Σώματος. 

1.ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ  -  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2010 
ΤΕΛΗ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ

2010 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 

Καθαριότητα-φωτισμός 
Κ. Α    0311 
Κ. Α.   2111 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
2.500.000,00 

500.000,00 
3.000.000,00 

            
           2.533.203,12 
              504.578,34 
           3.037.781,46 

            
           2.519.724,33 
              504.578,34 

       3.024.302,67 
Φόρος ηλεκτροδ. χώρων Φ. Η .Χ 
Κ. Α.  0511 
Κ. Α.  2119 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
79.000,00 
15.000,00 
94.000,00 

 
 81.658,96 
15.709,61 
97.368,57 

 
81.658,96 
15.709,61 
 97.368,57 

Τέλος ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ 
Κ. Α. 0441 
Κ. Α. 2115 
ΣΥΝΟΛΟ 

514.636,74 
 75.000,00 
589.636,74 

521.874,32 
 144.738,54 
666.612,86 

 
521.874,32 
144.738,54 
666.612,86 

Τέλος χρήσης πεζοδρομίου 
Κ. Α. 0461 

 
40.000,00 

 
48.146,78 

 
34.593,40 

Τέλος χρήσης Λαϊκής Αγοράς 
Κ. Α. 0122 

 
0 

0 
 

0 

Τέλος διαφήμισης 
Κ. Α. 0462 

 
4.000,00 

 
3.659,26 

 
 3.659,26 

Παραχώρηση οικογεν. Τάφων 
Κ. Α. 0411 

 
105.000,00 

 
110.533,03 

 
110.533,03 

Δικαίωμα ενταφιασμού 
Κ. Α. 0412 43.000,00 48.531,54 48.531,54 

Δικαίωμα ανανέωσης 
Κ. Α. 0413 

 
     8.000,00 

 
5.807,65 

 
5.807,65 

Τέλος ανακομιδής 
Κ. Α. 0414 2.000,00 328,45 328,45 

Χρήση οστεοφυλακίου 
Κ. Α. 0415 

 
1.500,00 

 
437,59 

 
437,59 

Λοιπά έσοδα νεκροταφείων 
 Κ. Α. 0417 25.000,00 26.065,45 20.800,45 

 
 



2. ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΙ∆ΗΡΟΝΕΡΟΥ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΩΝ  -  ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 

ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 2010 
 

ΤΕΛΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΥΠ/ΝΤΑ
2010 

ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 
ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 
ΜΕΧΡΙ 31-12-2010 

Καθαριότητα-φωτισμός 
Κ. Α    0313 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

    20.000,00 
 

    20.000,00 

           3.074,44   
            
           3.074,44 

 
           
          3.074,44     
          
           3.074,44 
 

        
Τέλος ακίνητης Περιουσίας ΤΑΠ 
Κ. Α. 0441 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 

 
4.500,00  

 
 

4.500,00 
 

 
2.517,00 

 
 

2.517,00 
 

 
2.517,00 

 
 

           2.517,00 

Τέλος διαφήμισης 
Κ. Α. 0462 

 
2.500,00 

 
2.313,00 

 
 2.313,00 

Φόρος  ηλεκτροδοτούμενων  χώρων (Κ. Α. 0511) 

   Ισχύει μόνο για τα  ακίνητα  εντός των ορίων  του παλαιού Δήμου Δράμας πριν την 
εφαρμογή του σχεδίου <Καποδίστριας>. 
      Για το 2011 προτείνεται να παραμείνουν οι ίδιοι συντελεστές που ίσχυαν το 
οικ.έτος 2010 : 
  Α)Για τους στεγασμένους χώρους  σε 0,09 €/ τ.μ.  φωτιζόμενης    επιφάνειας. 
  Β)Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται το ήμισυ, δηλαδή  0,05 €./τ.μ. 
φωτιζόμενης επιφάνειας (σύμφωνα με ότι ορίζουν τα άρθρα 10 παρ. 1 Ν. 1080/80, 55 
παρ. 5 Ν. 1416/84 και 25 παρ. 13 Ν. 1828/89). 

 
Tέλος χρήσης   κοινόχρηστων χώρων   

     Για το 2011 προτείνεται η αναπροσαρμογή των συντελεστών των τελών χρήσης 
κοινόχρηστων χώρων, όπως παρακάτω: 
1.-Οικοδομικά υλικά:Για την τοποθέτηση μηχανημάτων (μπετονιέρες κ.λ.π.) 
μπαζών, οικοδομικών υλικών, για περιφράγματα και σκαλωσιές καθώς και για 
σκαμμένο κοινόχρηστο χώρο προ της ανεγειρόμενης οικοδομής  από 1,60€ σε 1,00€ 
ανά τ.μ. το μήνα. Προτείνεται μείωση του τέλους λόγω της οικονομικής κρίσης του 
κλάδου οικοδομικών εργασιών. 
2.-Εμπορεύματα: 
Α΄ ζώνη  από 9,99 € ανά τ.μ. ετησίως, σε  15,00 €  ανά τ.μ. ετησίως 
Β΄  ζώνη  από 8,34 € ανά τ.μ. ετησίως, σε    8,34 €  ανά τ.μ ετησίως 
Γ΄  ζώνη  από 7,62 € ανά τ.μ. ετησίως, σε     7,62 €  ανά τ.μ  ετησίως 
Δ΄   ζώνη  από 6,90 €  ανά τ.μ. ετησίως, σε    5,00 €  ανά τ.μ  ετησίως 
  
Η προτεινόμενη αύξηση στην Α΄ ζώνη έχει χαρακτήρα αποτρεπτικό (μείωση του 
ενδιαφέροντος για χορήγηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων στο κέντρο της 
πόλης),ενώ η προτεινόμενη μείωση στη Δ΄ ζώνη αφορά κυρίως τα περιφερειακά 



καταστήματα της πόλης και τα καταστήματα των πρώην κοινοτήτων .Όσον αφορά τη 
Β΄ και Γ΄ ζώνη παραμένουν στα ίδια επίπεδα του οικ.έτους 2010. 
 3.-Τραπεζοκαθίσματα: 
 Α΄ ζώνη   από 8,34 €  ανά τ.μ.σε :  
για χώρο έως 10τ.μ.προς 18,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο από 11 τ.μ. έως 30τ.μ.προς 22,00 € ανά τ.μ. ετησίως 

  για χώρο άνω των 30τ.μ. προς  30,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
 Β΄ ζώνη   από 7,73 € ανά τ.μ.σε : 
για χώρο έως 10τ.μ. προς 13,00 € ανά τ.μ. ετησίως  
για χώρο από 11 τ.μ. έως 30τ.μ. προς 17,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο άνω των 30τ.μ. προς 25,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
 Γ΄ ζώνη   από 200,00 € ανά τ.μ.σε  50,00 € ανά τ.μ. ετησίως  
 Δ΄ ζώνη   από 6,08 € ανά τ.μ.σε :  
για χώρο έως 10τ.μ. προς 5,00 € ανά τ.μ. ετησίως  
για χώρο από 11 τ.μ. έως 30τ.μ. προς 7,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
για χώρο άνω των 30τ.μ. προς 12,00 € ανά τ.μ. ετησίως 
      Οι προτεινόμενες αυξήσεις στην Α΄ και Β΄ ζώνη θεωρούνται αναγκαίες, για το 
λόγο ότι απέχουν κατά πολύ από τις ήδη επιβαλλόμενες σε άλλες πόλεις πρωτεύουσες 
νομών. 
Παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία: 
                                                                                             
                                            Τέλη 2010 
                              Α΄ ζώνη Β΄ζώνη 
Δράμα          8,34€ ανά τ.μ. ετησίως 7,73€ ανά τ.μ. ετησίως 
  
Καβάλα       έως 10τ.μ. προς 47€ ανά τ.μ. 
ετησίως 

έως 10τ.μ. προς 24€ ανά τ.μ. 
ετησίως 

                    άνω των 10τ.μ. προς 52€ ανά τ.μ. 
ετησίως        

άνω των 10τ.μ.προς 26€ ανά τ.μ. 
ετησίως 

Ξάνθη         70,30€ ανά τ.μ. ετησίως 49,30€ ανά τ.μ. ετησίως 
Ιωάννινα     70,00€ ανά τ.μ. ετησίως                   58,00€ ανά τ.μ. ετησίως 
Πάτρα        Πολλές ζώνες –Διακύμανση από 
112€ ανά τ.μ. έως 26,00€ ανά τ.μ. ετησίως 

 

 
Η προτεινόμενη αύξηση στην Α΄ και Β΄ ζώνη και η μείωση στη Γ΄ ζώνη που 
ουσιαστκά χρησιμοποιούνταν για την προστιματική πολιτική,θα αποτρέψει την 
παράνομη χρήση κοινόχρηστου χώρου και την είσπραξη του τέλους του νομίμου 
χρησιμοποιούμενου χώρου. 
Η πρόταση αυτή θα βοηθήσει στην αποφυγή φαινομένων προσφυγής στα διοικητικά 
δικαστήρια  που ταλαιπωρούν τόσο τους καταστηματάρχες όσο και το Δήμο.  
 
4.- Περίπτερα. 
     Καθορίζεται ενιαίο τέλος ανά τ.μ. για την τοποθέτηση ψυγείων 
,στάντ,ηλεκτροκίνητων παιχνιδιών κ.λ.π.  
    Α΄ ζώνη   σε  20,00 €  ανά τ.μ. ετησίως  (εκτός του χώρου του οικίσκου του 
περιπτέρου) 
    Β΄  ζώνη  σε  12,00 €  ανά τ.μ ετησίως    (εκτός του χώρου του οικίσκου του 
περιπτέρου)       
    Γ΄  ζώνη   σε   10,00 €  ανά τ.μ  ετησίως (εκτός του χώρου του οικίσκου του 
περιπτέρου) 



   Δ΄   ζώνη   σε    6,00 €  ανά τ.μ  ετησίως  (εκτός του χώρου του οικίσκου του 
περιπτέρου) 
Με την πρόταση αυτή απλοποιείται η διαδικασία επιβολής του αναλογούντος τέλους. 
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση δεύτερου ψυγείου παγωτών ή 
δεύτερου ψυγείου αναψυκτικών. 
Μέγιστος χώρος που προτείνεται να παραχωρείται συμπεριλαμβανομένου του χώρου 
του οικίσκου του περιπτέρου είναι τα 8 τ.μ. και η ανάπτυξη των λοιπών στοιχείων 
(ψυγείων ,στάντ κ.λ.π.)δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2) μέτρα από κάθε πλάγια 
πλευρά του περιπτέρου. 
Η εμβαδομέτρηση του χώρου θα γίνεται σε ενιαία βάση και δεν επιτρέπεται η χρήση 
στεγάστρου στο παραχωρημένο για χρήση κοινόχρηστο χώρο. 
Ελάχιστος χώρος χρέωσης τα 2 τ.μ. 
Όσον αφορά το εμβαδό του οικίσκου του περιπτέρου η ανάπτυξη τέντας 
κ.λ.π.στοιχείων έχουν εφαρμογή οι ισχύουσες διατάξεις, 
(Φ.900/12/158489/06(ΦΕΚ424 Β/07-04-2006 Απόφαση Υπουργών Εθν.Άμυνας 
Περιβάλλοντος,Χωροταξίας και Δημ.Έργων), παράβαση των οποίων επιφέρει επιβολή 
προστίμου ή ανάκληση της άδειας εκμετάλευσης κατά περίπτωση. 
Επισημαίνεται ότι για την εγκατάσταση ηλεκτροκίνητου παιχνιδιού απαιτείται 
βεβαίωση ηλεκτρολόγου ανώτατης βαθμίδας εκπαίδευσης.  
 
5.-Για έκθεση αυτοκινήτων-μηχανημάτων κ.λ.π.: για διαφημιστικούς λόγους ή για 
κλήρωση σε 25,75 € την ημέρα για κάθε ένα αυτοκίνητο ή μηχάνημα  ή για δύο 
δίκυκλα.Προτείνεται μηδενική αύξηση. 
 
6.-Για εκδηλώσεις, θεάματα κ.λ.π. ( Δημοτικός Κήπος Δράμας ) 
 Προτείνεται ημερήσιο τέλος 4,00 ανά  τ.μ. 
 
7.-Τοποθέτηση διαφημιστικών ταμπλό : Για την τοποθέτηση κινητών 
διαφημιστικών ταμπλό διαστάσεων μέχρι  1Χ2μ. σε κοινόχρηστους χώρους σε 83,74 € 
/τ.μ. για κάθε ταμπλό το χρόνο, ανεξάρτητα από τη διάρκεια χρήσης του χώρου και 
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης. 
Για σταθερά διαφημιστικά ταμπλό στις εισόδους της πόλης μας, εφόσον  έχουν άδεια 
τοποθέτησης,διαστάσεων μέχρι 4Χ8μ.  , σε 22,87€ /τρέχον μέτρο, το χρόνο 
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης. 
Για φωτεινές διαφημίσεις σε κοινόχρηστους χώρους (ρολόγια, κ.λ.π.) εφόσον  έχουν 
άδεια τοποθέτησης, 113,09 € το τεμάχιο, ανεξάρτητα  από τη διάρκεια χρήσης του 
χώρου και ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης. 
Για χρήση, με εμπορικές διαφημίσεις (αφίσες), των σταθερών  διαφημιστικών   
πλαισίων που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου και είναι τοποθετημένα σε 
κοινόχρηστους χώρους , σε 0,18/τ.μ.  την εβδομάδα, για την χρήση των ταμπλό,  
ανεξάρτητα από το τέλος διαφήμισης.  
Ειδικά για τα φωτεινά διαφημιστικά σήματα των καταστημάτων πετρελαιοειδών ων 
που είναι αναρτημένα σε στύλους μπροστά στα καταστήματά τους και βρίσκονται 
σε κοινόχρηστους χώρους, σε 34,81€ το χρόνο για κάθε σήμα, ανεξάρτητα από τη 
διάρκεια χρήσης και από το τέλος διαφήμισης. Προτείνεται μηδενική αύξηση. 
 
8.-Για ζαρντινιέρες, πάσσαλοι, τέντες, ομπρέλες ή διάφορα εμπόδια: 
σε κοινόχρηστους χώρους, το αναλογούν ποσό  της επιφάνειας των τ.μ. που 
καλύπτουν για χρήση κοινόχρηστου χώρου ανα ζώνη  εμπορευμάτων ή 
τραπεζοκαθισμάτων ανάλογα με το είδος της επιχείρησης(ετήσιο).  



Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Γ.Ο.Κ. (Ν.1577/85),δεν καταβάλλεται 
ιδιαίτερο τέλος για τοποθέτηση τέντας ή ομπρέλας, εφόσον εισπράττεται το τέλος 
χρήσης του υποκείμενου χώρου (τραπεζοκαθίσματα  κ.λ.π.) 
 
9.-Για ταμεία πώλησης εισιτηρίων σε 5,00€ την ημέρα για κάθε θυρίδα ή αυτ/το.                                   
 
10.- Δεν έχει ορισθεί κοινόχρηστος δημοτικός χώρος για εγκατάσταση και 
λειτουργία Τσίρκο στα διοικητικά όρια του Δήμου μας. 
    Σε περίπτωση που βρεθεί κατάλληλος κοινόχρηστος δημοτικός χώρος, και εγκριθεί  
η εγκατάστασή του από το Δημοτικό Συμβούλιο, προτείνεται μηδενική αύξηση, 
προς  326,30€ την ημέρα.Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η άσκηση 
δραστηριοτήτων <<τσίρκο>> όταν αυτά διαθέτουν ζώα. 
 
 11.Κυτία Ο.Τ.Ε.(ΚΑΦΑΟ-Καρτοτηλέφωνα)  
     Προτείνεται για πρώτη φορά τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για τα  ΚΑΦΑΟ 
και τα καρτοτηλέφωνα του Ο.Τ.Ε. που βρίσκονται σε όλη την περιοχή του Δήμου 
Δράμας προς 5,00€ το ένα ετησίως. 
 
      -Πρόταση της υπηρεσίας μας είναι να επιβληθεί τέλος κοινόχρηστου χώρου για 
γραμματοκιβώτια και θυρίδες των ΕΛ.ΤΑ. προς 2,00€ το ένα ετησίως,αλλά αυτή 
πρέπει να εξεταστεί ανταποδοτικά σε σχέση με την τοποθέτηση επιπλέον θυρίδων 
στις Τοπικές Κοινότητες.  
 
12.-Για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου:    
  α)τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου 50,00€ ανά τ. 
μ. ετησίως και για τη χρονική περίοδο από 04/01/2011 έως 02/12/2011,για πώληση 
παραδοσιακών προϊόντων(καλαμπόκια, κάστανα, μαλλί της γριάς, ποπ - κόρν) με 
μέγιστο χώρο τα δύο(2) τ. μ. 
  β) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου 
παραγωγού(οπωρολαχανικά, σπόροι-φυτά)προς 100,00€ ανά τ.μ. ετησίως , με μέγιστο 
χώρο τα τέσσερα (4) τ.μ. 
  γ) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για άσκηση στάσιμου εμπορίου παραγωγών 
καλλιτεχνημάτων (ζωγράφοι κ.λ.π.) προς 100,00€ ανά τ.μ. ετησίως , με μέγιστο χώρο 
τα τρία (3) τ.μ. και για τη χρονική περίοδο από 04/01/2011 έως 02/12/2011.  
  δ)τέλος χρήσης πεζοδρομίου ή πλατείας που καταλαμβάνουν οι πάγκοι (1Χ1,5 
μ.)κατά τις εορτές του Πάσχα (πώληση λαμπάδων) προς 20,00€ την περίοδο (10 
ημέρες περίπου). 
  ε) τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου που καταλαμβάνουν οι πάγκοι (1 Χ 2μ.)κατά 
την χρονική περίοδο από 03/12/2011-03/01/2012-περίοδος << Ονειρούπολης >>, προς 
100,00€ ανά τ.μ.. 
- Κατά τα λοιπά ισχύει η 356/2010  κανονιστική απόφαση για το στάσιμο εμπόριο. 
         - Στις Δημ.Κοιν.Ξηροποτάμου ,Χωριστής και στις Τοπικές Κοινότητες του 
νέου Δήμου Δράμας προτείνονται μηδενικά τέλη κοινόχρηστων χώρων 
(τραπεζοκαθισμάτων, εμπορευμάτων, περιπτέρων).  

 
13.-Προτείνεται για πρώτη φορά τέλος χρήσης πεζοδρομίου λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων αποθήκευσης μπαζών (containers ανοιχτού και κλειστού τύπου  φορητοί 
συμπιεστές ) τριών (3) έως τεσσάρων(4) τ.μ. προς 10,00€ την εβδομάδα το καθένα. 



Το τέλος θα καταβάλλεται από τον ιδιοκτήτη των containers ενώ σε περίπτωση 
ατυχήματος την ευθύνη φέρει ο ίδιος καθώς και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου,αφού 
πρέπει να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την τοποθέτηση τους. 
 
14.- Προτείνεται για πρώτη φορά τέλος χρήσης πεζοδρομίου λοιπών κοινόχρηστων 
χώρων που καταλαμβάνουν τα ανθοπωλεία για την πώληση χριστουγεννιάτικων 
δέντρων προς 5,00€ ανά τ.μ. και για είκοσι (20) ημέρες. 
 
15.- Προτείνεται για πρώτη φορά τέλος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την 
προβολή προϊόντων (τραπεζάκι ή στάντ) για 1 έως 2 ημέρες  πρός 30,00€ την 
ημέρα. 
 
16.- Προτείνεται για πρώτη φορά τέλος χρήσης πλατειών –πεζοδρόμων για 
διάφορες εκδηλώσεις προς 60,00€ την ημέρα.  
 
17.-Για την χρήση του θερινού κινηματογράφου προτείνεται η εκμίσθωση του 
χώρου με δημοπρασία. 
 
18.- Για την χρήση του γηπέδου τένις από διάφορους φορείς προτείνεται να 
παραχωρείται δωρεάν. 
 
 Ως προς τον διαχωρισμό των δρόμων, των πλατειών και γενικά των 

κοινόχρηστων χώρων και του υπεδάφους σε ζώνες έχει εφαρμογή η Απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 444/2009.  
 
 Για να χορηγηθεί άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει προηγουμένως 

ο αιτών να έχει εξοφλήσει οποιαδήποτε βεβαιωμένη οφειλή έχει προς το Δήμο 
Δράμας και από οποιαδήποτε αιτία και αν αυτή προέρχεται. 
 
 Για τα νέα καταστήματα που θα χρησιμοποιήσουν πρώτη φορά κοινόχρηστο 

χώρο για τραπεζοκαθίσματα και εμπορεύματα(συμπεριλαμβάνονται και τα περίπτερα) 
το τέλος υπολογίζεται σε δωδεκατημόρια από την ημέρα έκδοσης της άδειας 
λειτουργίας του καταστήματος. 
              
 Ανεξαρτήτως του χρόνου που χορηγείται, η διάρκεια της άδειας δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το τέλος του ημερολογιακού έτους μέσα στο οποίο εκδίδεται, δηλαδή 
ισχύει μέχρι 31η Δεκεμβρίου. Αυτό δεν ισχύει στις περιπτώσεις κατάληψης 
πεζοδρομίου από αυτούς που εκτελούν τεχνοοικοδομικές εργασίες, οπότε η διάρκεια 
της άδειας μπορεί να επεκτείνεται και στο επόμενο έτος (άρθρο 12 παρ. 11 βδ24/9-
20/10/58, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80).   

Τέλος καθαριότητας-φωτισμού 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 <<Περί προσόδων Δήμων και 
Κοινοτήτων, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/80, ορίζονται τα έξής:  
<<Δια τας υπό του Δήμου ή Κοινότητας παρεχόμενος υπηρεσίας καθαριότητας των 
οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής και διαθέσεως 
απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, 
επιβάλλεται τέλος οριζόμενο δι’ αποφάσεως του συμβουλίου…>> 



     Στο άρθρο 22 εξάλλου του ιδίου Βασιλικού Διατάγματος ορίζεται ότι <<δια τας 
δαπανάς εγκαταστάσεων, συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμών των 
κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται δ’ αποφάσεως το συμβουλίου  επιβολή τέλους μη 
δυναμένου να υπερβεί τα τριάκοντα τοις εκατό του εκάστοτε επιβαλλομένου τέλους 
καθαριότητας>>., 
     Ήδη με την παρ. 12 του άρθρου 25 του ν. 1828/89 τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την 
αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και 
κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες δημοτικές υπηρεσίες 
ανταποδοτικού χαρακτήρα.  
     Το τέλος είναι ανταποδοτικό και για τον λόγο αυτό τα έσοδα απ’ αυτό πρέπει να 
καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 
και μόνον αυτές. 
     Σύμφωνα με την από 23/02/2011 έκθεση του λογιστηρίου, οι συνολικές δαπάνες των 
υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού, θα ανέλθουν στο ποσό των τριών 
εκατομμυρίων πεντακοσίων εβδομήντα επτά χιλιάδων  ευρώ (3.577.000,00 €), για το 
έτος 2011. 
     Επομένως  τα έσοδα των υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού πρέπει να 
καλύψουν τις δαπάνες των υπηρεσιών αυτών. 
     Στη μισθοδοσία προσωπικού, προβλέφθηκε αύξηση 1% που αφορά την αύξηση 
μισθών  λόγω μισθολογικής εξέλιξης. 
     Αναλυτικά οι προβλεπόμενες δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 
2011 είναι οι παρακάτω: 
 
1. Δαπάνες μισθοδοσίας και παροχών προσωπικού 

(Περιλαμβάνεται η αύξηση λόγω μισθολογικής εξέλιξης 
ποσοστού 1%). 2.170.000,00 € 

2. Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών κ.λ.π.             
δημοτικών χώρων (για 10 μήνες)    

   620.000,00 € 
 

3. Συντήρηση – επισκευή μεταφορικών μέσων 
55.000,00 € 

4. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών (για 11 μήνες) 
140.000,00 € 

5. Προμήθεια καταναλωτικών ειδών (μικροεργαλεία, σακούλες 
απορριμμάτων, απολυμαντικό υγρό, λαμπτήρες κ.λ.π.)               140.000,00 € 

6. Λοιπές δαπάνες (ασφάλιστρα αυτοκινήτων – Κ.Τ.Ε.Ο. κ.λ.π.)    
120.000,00 € 

7. Υγειονομική ταφή απορριμμάτων (για 11 μήνες)   120.000,00 € 

8. Οφειλές (Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος Νοεμβρίου – 
Δεκεμβρίου 2010, υγειονομική ταφή απορριμμάτων και 
καύσιμα μήνα Δεκεμβρίου 2010)                                                 

   142.000,00 € 
 
 

9. Δικαιώματα ΔΕΗ από είσπραξη τελών καθαριότητας     70.000,00 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 3.577.000,00 € 



Έχοντας υπόψη την έκθεση του τμήματος του Λογιστηρίου και την αναλυτική 
κατάσταση των προβλεπόμενων δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών, δηλαδή της 
καθαριότητας και του ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2011, σας αναλύουμε και τα 
αντίστοιχα προβλεπόμενα έσοδα αυτών. 
  ΟΙΚ.ΕΤΟΣ 2010 
Έσοδα Κ.Α 2111 Νοέμβριος & Δεκέμβριος  2009      504.578,34 € 
Έσοδα Κ.Α 0311 Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2010 2.519.724,23 € 
      ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.024.302,67 € 

 
Εάν παραμείνουν τα τέλη στο ύψος με αυτά του 2010, τα προβλεπόμενα έσοδα για το 
2011 θα ανέλθουν στο συνολικό ποσό 3.024.302,67 € 
 
        ΟΙΚ. ΕΤΟΣ 2011 
Έσοδα Κ.Α. 2111 Νοέμβριος & Δεκέμβριος 2010               504.578,34 € 
Έσοδα Κ.Α. 0311 Ιανουάριος – Οκτώβριος 2011          2.519.724,23 € 
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.024.302,67 € 

    Από την πιο πάνω ανάλυση των δαπανών και την είσπραξη των ανταποδοτικών 
υπηρεσιών προκύπτει μια διαφορά της τάξης των  552.697,33 €. 
  Επειδή οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών καλύπτονται σε  ποσοστό έως και 100 
% από ανελαστικές δαπάνες (Μισθοί – παροχές εργαζομένων – ΔΕΗ – καύσιμα κ.λ.π.) και 
δεν έχουμε τη δυνατότητα να τις πιέσουμε προς τα κάτω, ο μοναδικός τρόπος για την 
κάλυψη της διαφοράς μεταξύ των δαπανών και των εσόδων προς εφαρμογή του Άρθρου 
17 του Ν. 1080/80, είναι η  αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, σε όλο το 
Δήμο Δράμας. 
Επομένως η προτεινόμενη αύξηση για το 2011 ανέρχεται σε ποσοστό 18% περίπου. 
     Με την προτεινόμενη αύξηση τα τέλη θα διαμορφωθούν για το έτος 2011 ως εξής: 
ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΝ.ΔΡΑΜΑΣ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο 

     Γενική χρήση  Από 2,47€  σε 2,92€  για κάθε τ.μ. το χρόνο 
 
ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. 
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 

 

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
  
   ΔΗΜ.ΚΟΙΝ. ΧΩΡΙΣΤΗΣ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
 
Τ.Κ.ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ  

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

  

        Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  



     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
 
Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΑΓΡΟΥ    

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

      
Τ.Κ. ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ  

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

           
Τ.Κ..ΚΟΥΔΟΥΝΙΩΝ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
           
Τ.Κ.. ΜΑΥΡΟΒΑΤΟΥ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
       
Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46€ για κάθε τ.μ. το χρόνο  

          
Τ.Κ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
       
Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΠΛΑΓΙΟΥ  

     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

              
Τ.Δ. ΝΙΚΟΤΣΑΡΑ  
     Οικιακή χρήση Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Από 1,24€ σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
 
ΒΙ.ΠΕ. ΔΡΑΜΑΣ  

       Από 0,82 € σε 0,97€  για κάθε τ.μ. το χρόνο  

 
Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΝΕΡΟΥ -
ΣΚΑΛΩΤΗΣ 

 

     Οικιακή χρήση Σε 0,97  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
     Γενική χρήση Σε 1,46  για κάθε τ.μ. το χρόνο  
Το τέλος καθαριότητας και φωτισμού της ΒΙ.ΠΕ Δράμας καθορίστηκε για πρώτη 
φορά σε ειδική κατηγορία με την απόφαση του Δ.Σ. 51/2008. 
 Γενικό σύνολο προβλεπομένων εσόδων από τις ανταποδοτικές υπηρεσίες 3.577.000,00 €      



Δικαιώματα χρήσης Νεκροταφείων 

      Για τους συντελεστές των δικαιωμάτων χρήσης του Α΄ και Β΄ Νεκροταφείου της 
Δημ.Κοιν.Δράμας,Ξηροποτάμου ,Χωριστής και των Τοπικών Κοινοτήτων του 
Δήμου,  για το έτος  2011 προτείνονται τα παρακάτω, όπως ίσχυαν και το έτος 
2010:  

Δικαίωμα ταφής 

α)Για τάφους   Πολυτελείας         321,88 €   
β)   Α΄ τάξης        257,71 €   
γ)   Β΄                   160,87 €               
δ)   Γ΄                     96,82 €   
ε)   Δ΄                     47,90 €      
ζ) Το ιδιαίτερο δικαίωμα ταφής μη δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους 
ισούται με το μισό του δικαιώματος της αγοράς κάθε κατηγορίας. 

Δικαίωμα Α ανανέωσης (υποχρεωτική τριετία)   

α)Κατηγορία   Πολυτελείας        257,71 €  
β)   Α΄  τάξης  160,89 €  
γ)   Β΄              113,30 €       
δ)   Γ΄                73,95 €        
ε)   Δ΄                26,06 €  

Δικαίωμα Β ανανέωσης (τελευταία-προαιρετική) 

α)Κατηγορία   Πολυτελείας        353,39 €      
β)   Α΄  τάξης  240,30 €  
γ)   Β΄              144,61 €        
δ)   Γ΄                96,82 €   
ε)   Δ΄                38,11 €       

Δικαίωμα ανοίγματος τάφων και ανακομιδής οστών    

α)Κατηγορία Πολυτελείας                     32,65 €          
β)   Α΄ τάξης    26,06 €         
γ)   Β΄                15,76 €    
δ)   Γ΄                12,98 €  
ε)   Δ΄                10,30 €  
 
Τέλος φύλαξης οστών στο οστεοφυλάκιο   11,23 € .  
Τέλος μετακομιδής οστών σε 50,00€ (επιβάλλεται για πρώτη φορά). 

Δικαίωμα χρήσης αίθουσας τελετών και δεξιώσεων Α΄ Νεκροταφείου 

σε 25,00€  .   

Δικαίωμα παραχώρησης οικογενειακών τάφων     

α) Κατηγορία    Πολυτελείας       6.432,35 €  
β)   Α΄ τάξης 4.823,50 €          
γ)   Β΄            3.216,69 €   
δ)   Γ΄             2.572,94 €               
ε)   Δ΄            1.608,86 €                  
             



Δικαίωμα φύλαξης οστών μη δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους σε 80,44 € .    
Τέλος  κατασκευής ή επισκευής τάφου  σε  26,06 €  .  
Για τις  παρακάτω Δημ. & Τοπ.Κοινότητες του Δήμου μας, έχει καθοριστεί ενιαίο 
δικαίωμα ταφής,  4,50 € κατά οικογένεια που κατοικεί στις Δημ.& Τοπ. Κοινότητες 
και κάνει χρήση του νεκροταφείου της Δημ.& Τοπ. Κοινότητας της. 

Δημοτική Κοινότητα  Χωριστής  

Το δικαίωμα Νεκροταφείων   4,50 €  το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων   4,50 €  το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Καλού Αγρού 

Το δικαίωμα ταφής για κάθε αρχικό τάφο   10,00 €   το χρόνο. 
Το δικαίωμα συντήρησης νεκροταφείου  4,50 €  το χρόνο για κάθε  τάφο  
Τα φύλακτρα οστών στο οστεοφυλάκιο  1,75  €  το χρόνο. 

Τοπική Κοινότητα Μυλοποτάμου 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 €  το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Μαυροβάτου 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων   4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Μικροχωρίου 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Νικοτσάρα 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
Τοπική Κοινότητα  Κουδουνίων 
Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
 
Τοπική Κοινότητα ό Διαμέρισμα Καλλιφύτου 
Το δικαίωμα Νεκροταφείων   4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
 
Δημοτική Κοινότητα  Ξηροποτάμου 
Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
 
Τοπική Κοινότητα  Μακρυπλαγίου 
Το δικαίωμα Νεκροταφείων 4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
 
Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 
Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Σκαλωτής 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 

Τοπική Κοινότητα  Σιδηρονέρου 

Το δικαίωμα Νεκροταφείων  4,50 € το χρόνο κατά οικογένεια. 
 



Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 38/2008 Α.Δ.Σ. «Ανασύσταση Κανονισμού 
Λειτουργίας Δημοτικών Νεκροταφείων». 
 

Τέλος ακίνητης περιουσίας ( Τ.Α.Π. ) 
         Ο συντελεστής του τέλους ακίνητης  περιουσίας που ίσχυε για το έτος 2010  
στο Δήμο Δράμας και στις κοινότητες με τις οποίες διευρύνθηκε, ήταν 0,31 τοις 
χιλίοις, και προτείνεται   η διατήρηση του. 
Σχετικά με τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων, σας γνωρίζουμε τα εξής: 
Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2130/1993 «περί επιβολής του ΤΑΠ», το τέλος 
ακίνητης περιουσίας  υπολογίζεται επί της αξίας της ακίνητης περιουσίας για τον 
υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη, το ύψος της τιμής ζώνης και ο 
συντελεστής παλαιότητας  όπως καθορίζονται και ισχύουν κάθε φορά με αποφάσεις 
του Υπουργού Οικονομικών.                                         
Οι τιμές ζωνών για το νέο Δήμο Δράμας - Δημοτική Κοινότητα Δράμας, έχουν 
καθοριστεί με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών και δημοσιεύθηκαν στα Φ.Ε.Κ. 
τεύχος Δεύτερο,  αριθμό Φύλλου 269 στις  28/02/2007. Για τις Δημοτικές και Τοπικές 
Κοινότητες από 01/01/2011 υπάρχει αναπροσαρμογή λόγω υπαγωγής των περιοχών 
στον αντικειμενικό προσδιορισμό(Φ.Ε.Κ 2038/29-12-2010 Τεύχος Β).   
Παρατίθενται  αναλυτικοί πίνακες:                                                     
                                    ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΣ  ΖΩΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ  
                                         2010                  2011 

 
ΖΩΝΕΣ 

TΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/€  

TΙΜΗ ΖΩΝΗΣ  
ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ/€  

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

001 310,00 310,00 Εκτός  Σχεδίου  -  Κατοικίες Τ.Κ. Δράμας  
002 1.050,00 1.050,00 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 
003 1.050,00 1.050,00 -//- 
004 950,00 950,00 -//- 
005 850,00 850,00 -//- 
006 1.050,00 1.050,00 -//- 
007 850,00 850,00 -//- 
008 380,00 380,00 Εκτός Σχεδίου        -    κατοικίες Δράμας 
009 850,00 850,00 Δήμος Δράμας- Δ.Κ Δράμας  
010 700,00 700,00 -//- 
011 

320,00 320,00 
Εκτός Σχεδίου Επαγγελματικές στέγες 
Δράμας 

012 700,00 700,00 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 
013 

430,00 700,00 

Κατοικίες  - Τ. Κ. Μοναστηρακίου-
Μικροχωρίου-Μυλοποτάμου-Ν.Σεβάστειας-
Καλλιφύτου-Κ.Αγρού-Κουδουνίων-
Μαυροβάτου και Δημοτ.Κοιν.Ξηροποτάμου 

014 700,00 700,00 Δήμος Δράμας –Δ.Κ Δράμας 
015 530,00 1.200,00 Πανόραμα κατοικίες Δράμας  
016 950,00 950,00 Δήμος Δράμας -Τ.Κ Δράμας-Οικισμοί 
017 1.050,00 1.050,00 -//- 
018 600,00 600,00                          -//- 
019 600,00 600,00                          -//- 
020 

410,00 600,00 
    Τ.Κ. Σιδηρονέρου-Σκαλωτής-Δενδρακίων-
Λιβαδερού-Μακρυπλαγίου-Βαθυλάκου-
Νικοτσάρα 



021 600,00 600,00                         -//- 
022 

1.050,00 1.050,00 
Δήμος Δράμας-Τ.Κ Δράμας-Οικισμός 
Δράμας 

023 1.050,00 1.050,00 -//- 
024 950,00 950,00 -//- 
025 950,00 950,00 -//- 

      026  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 600,00               Ταξιάρχες 
      027  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 800,00    Δημ.Κοιν.Ξηροποτάμου    
      028  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 1200,00   Πανόραμα Δράμας                   
      029  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 700,00             Αμπελάκια 
      030  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 800,00          Δημ.Κοιν. Χωριστής 
      031  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 700,00         Δημ.Κοιν. Χωριστής              

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΗΣ ΖΩΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ 

                    2010                    2011 
 

ΖΩΝΕΣ 
 
Σ.Α.Ο 

 

 
ΤΙΜΗ  ΖΩΝΗΣ  
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ €   

ΤΙΜΗ  ΖΩΝΗΣ 
ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ € 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

001 0,70         64,50           159,00 Εκτός  Σχεδίου  -  Κατοικίες Τ.Κ. Δράμας  
002 0,80 259,50 259,50 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 
003 2,00 559,50 559,50 -//- 
004 1,20 297,50 297,50 -//- 
005 0,80 189,00 189,00 -//- 
006 2,10 577,50 577,50 -//- 
007 2,00 370,00 370,00 -//- 
008 -   159,00   159,00 Εκτός Σχεδίου        -    κατοικίες Δράμας 
009 1,20 252,50 252,50 Δήμος Δράμας- Δ.Κ Δράμας  
010 0,80 142,00 142,00 -//- 
011 -   64,50   64,50 Εκτός Σχεδίου Επαγγελματικές στέγες Δράμας 
012 1,20 191,00 191,00 Δήμος Δράμας-Δ.Κ Δράμας 
013 0,80   142,00   142,00 Κατοικίες  - Τ. Κ. Μοναστηρακίου-Μικροχωρίου-

Μυλοποτάμου-Ν.Σεβάστειας-Καλλιφύτου-
Κ.Αγρού-Κουδουνίων-Μαυροβάτου και 
Δημοτ.Κοιν.Ξηροποτάμου 

014 0,80  142,00  142,00 Δήμος Δράμας –Δ.Κ Δράμας 
015 0,70  309,00  309,00 Πανόραμα κατοικίες Δράμας  
016 0,70  204,00  204,00 Δήμος Δράμας -Δ.Κ Δράμας-Οικισμός Δράμας 
017 0,60  212,00  212,00 -//- 
018 0,80   64,50   112,00                                       -//- 
019 0,80   64,50   112,00                                       -//- 
020 0,80   64,50   112,00     Τ.Κ. Σιδηρονέρου-Σκαλωτής-Δενδρακίων-

Λιβαδερού-Μακρυπλαγίου-Βαθυλάκου-
Νικοτσάρα 

021 0,80   112   112                         -//- 
022 2,00 559,50 559,50 Δήμος Δράμας-Τ.Κ Δράμας-Οικισμός Δράμας 
023 1,20 344,00 344,00 -//- 
024 2,00 455,50 455,50 -//- 
025 0,80 223,00 223,00 -//- 
026 0,80  ΝΕΑ ΖΩΝΗ               Ταξιάρχες 



112,00 
027 1  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 

196,00 
   Δημ.Κοιν.Ξηροποτάμου    

028 1  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 
335,00 

  Πανόραμα Δράμας                   

028 0,80  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 
142,00 

            Αμπελάκια 

030 1  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 
 196 

         Δημ.Κοιν. Χωριστής 

031 0,80  ΝΕΑ ΖΩΝΗ 
 142 

        Δημ.Κοιν. Χωριστής              

                                      Τέλος Διαφήμισης    
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1900/1990 επιβάλλεται υπέρ των δήμων και 
κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση, που γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο και 
μορφή, σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά όριά τους. Ο συντελεστής  
του τέλους καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου κατά 
περιοχή και κατηγορία, όπως παρακάτω, και δύναται να αναπροσαρμόζεται μέχρι 
15% το χρόνο. Για το 2011,  προτείνεται μηδενική αύξηση. Οι  συντελεστές 
παραμένουν οι ίδιοι, και θα  ισχύουν για κάθε διαφήμιση, εντός των διοικητικών 
ορίων του  νέου  Δήμου Δράμας. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     Α     από 0,15 –0,37  € το τ.μ. την εβδομάδα . 

Για το 2010 στο Δήμο μας καθορίσαμε το  συντελεστή σε 0,27  € το τ.μ. την 
εβδομάδα . Προτείνουμε για το έτος 2011 να παραμείνει  0,27 €.      
           
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     Β 1   από  14,67 € μέχρι  73,37 € το τ.μ. το χρόνο 
  Συντελεστής Δήμου μας για 2010 καθορίσθηκε σε  49,85 € το τ.μ. το χρόνο. Για το 
έτος 2011 παραμένει 49,85 € το τ μ. το χρόνο. 

                         Β 2   από 5,88  € μέχρι 29,35 € το τ.μ. το χρόνο 
   Συντελεστής  Δήμου για 2010 καθορίσθηκε σε  10,30 € το τ.μ. το χρόνο. Για το έτος 
2011 παραμένει 10,30 € το τ.μ. το χρόνο.    
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ     Γ     από 0,41 € μέχρι 2,05 €  το μήνα για διαστάσεις                              
                                       30Χ50 εκατοστά. 
    Συντελεστής Δήμου για 2010 καθορίσθηκε  1,13 €   το μήνα . Για το έτος 2011 
παραμένει 1,13 € το μήνα. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       Δ       ποσοστό 2% επί της δαπάνης διαφήμισης. 
                                         Αρθ. 25 Ν.2753/99.  
Για διαφημίσεις σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναμονής επιβατών, αστικών 
και υπεραστικών συγκοινωνιών παραμένει 69,01 € .                    
 
Για την καταβολή του τέλους διαφήμισης και τη χορήγηση άδειας διαφήμισης για 
όσες διαφημίσεις  γίνονται  σε πλαίσια που δεν έχουν τοποθετηθεί από το Δήμο 
Δράμας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει χορηγηθεί άδεια για την τοποθέτηση 
των πλαισίων στοιχείων των διαφημίσεων. 
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθμό 237/2007 Α.Δ.Σ. «Έκδοση Κανονιστικής 
Απόφασης για την Υπαίθρια Διαφήμιση». 



Τέλος χρήσης υπεδάφους 
       Για το έτος 2011 για το τέλος χρήσης υπεδάφους κοινόχρηστων χώρων για την 
εγκατάσταση δεξαμενών υγρών καυσίμων και γεφυροπλάστιγγων, προτείνεται 
μηδενική αύξηση, και το τέλος παραμένει 8,03 € ανά κυβικό μέτρο υπεδάφους, το 
χρόνο. 
 
 Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει στο Δήμο Δράμας δήλωση στην 

οποία θα αναγράφονται: η επωνυμία, το είδος και η τοποθεσία της επιχείρησης  καθώς 
και ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου υγρών καυσίμων 
εφ’όσον αναφέρονται σ’αυτήν στοιχεία για τη χωρητικότητα των δεξαμενών και των 
αντλιών που έχουν εγκατασταθεί ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ώστε να 
προκύπτει ο όγκος του υπεδάφους που χρησιμοποιείται.    

 
Δικαίωμα βοσκής 

Για το έτος 2011 προτείνεται μηδενική αύξηση,   σύμφωνα με τις διατάξεις  των 
αρθρ.5-7 του από 24-05-1958  Β.Δ. , τον Ν.Δ.703/70, τον Ν. 1080/80 και τον 2130/93 
τα εξής : 
 
Δημοτική Κοινότητα Δράμας(Οικισμός  Ταξιαρχών ) 
Έχει βοσκήσιμους τόπους συνολικά  24.000 στρεμμάτων . 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από την αρμόδια 
υπηρεσία του Δήμου μας κατάσταση  με τον αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων 
μας τα οποία ανέρχονται σε  212 μεγάλα και  1.063 μικρά.   
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται υπερεπαρκείς.Υπάρχει περίσσευμα  βοσκήσιμων εκτάσεων 14.556,11 
στρεμμάτων. 
         
 Δημοτική Κοινότητα Ξηροποτάμου 
    Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά 64.000 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος Ξηροποτάμου κατάσταση  με τον 
αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε 1.129 μεγάλα 
και  12.161 μικρά.   
        Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή 
χορτοβλάστηση  κρίνονται υπερεπαρκείς. Υπάρχει  περίσσευμα  βοσκήσιμων 
εκτάσεων 8.003 στρεμμάτων οι οποίες δεν μπορούν να δημοπρατηθούν  διότι δεν  
είναι οριοθετημένες ονομαστικά και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί 
συγκεκριμένος χώρος για εκμίσθωση,όπως αναφέρεται στην απόφαση 14/2010 του 
Τ.Σ.Ξηροποτάμου. 
 



 Δημοτική Κοινότητα Χωριστής 
    Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά 2.600 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από την Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος Χωριστής κατάσταση  με τον αριθμό 
των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  342 μεγάλα και  1.380 
μικρά.   
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται επαρκείς και δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση, όπως αναφέρεται στην απόφαση 10/2010 του Τ.Σ.Χωριστής. 
 
Τοπική Κοινότητα Μοναστηρακίου 
 Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά 17.900 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος Μοναστηρακίου κατάσταση  με τον 
αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  83 μεγάλα και  
2.994 μικρά. 
  Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται επαρκείς και δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση όπως αναφέρεται στην απόφαση 02/2010 του Τ.Σ.Μοναστηρακίου. 
 
   Τοπική Κοινότητα Καλλίφυτου 
    Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά  10.632 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος  Καλλιφύτου κατάσταση  με τον 
αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  127 μεγάλα και  
6.417 μικρά.  
 Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται επαρκείς και δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση, όπως αναφέρεται στην απόφαση 10/2010 του Τ.Σ.Καλλιφύτου. 
 
 Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού 
    Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά  100.000 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 



κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος  Καλλιφύτου κατάσταση  με τον 
αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  473 μεγάλα και  
410 μικρά. 
  Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται υπερεπαρκείς.Υπάρχει  περίσσευμα  βοσκήσιμων εκτάσεων 79.025 
στρεμμάτων οι οποίες δεν μπορούν να δημοπρατηθούν διότι δεν  είναι οριοθετημένες 
ονομαστικά και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί συγκεκριμένος χώρος για 
εκμίσθωση,όπως αναφέρεται στην απόφαση 3/2010 της Τ.Σ.Λιβαδερού. 
 
Τοπική Κοινότητα  Μακρυπλαγίου 
    Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά  49.000 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικού Διαμερίσματος  Μακρυπλαγίου κατάσταση  με τον 
αριθμό των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  388 μεγάλα και  
1.610 μικρά.   
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται υπερεπαρκείς.Υπάρχει περίσσευμα  βοσκήσιμων εκτάσεων 8.855 
στρεμμάτων οι οποίες δεν μπορούν να δημοπρατηθούν  διότι δεν  είναι οριοθετημένες 
ονομαστικά και δεν είναι δυνατόν να προσδιορισθεί συγκεκριμένος χώρος για 
εκμίσθωση, όπως αναφέρεται στην απόφαση 02/2010 του Τ.Σ.Μακρυπλαγίου. 
 
Τοπική Κοινότητα  Μυλοποτάμου 
   Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά  5.650 στρεμμάτων. 
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.3 του Ν.Δ..318/1969  υποβλήθηκαν  
υπεύθυνες δηλώσεις  από τους δημότες για το αριθμό των μικρών και μεγάλων ζώων 
που επιθυμούν να εισάγουν στους δημοτικούς  βοσκήσιμους τόπους κατά την 
κτηνοτροφική περίοδο 2011 και για τους ετεροδημότες ποιμένες που πρόκειται να 
προσλάβουν .  
Σύμφωνα με  τις δηλώσεις που υποβλήθηκαν  καταρτίστηκε  από τον Πρόεδρο του 
Τοπικού  Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Μυλοποτάμου κατάσταση  με τον αριθμό 
των ζώων των δημοτών κατοίκων μας τα οποία ανέρχονται σε  906 μικρά. 
Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται επαρκείς και δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση όπως αναφέρεται στην απόφαση 02/2011 & 03/2011 του Σ.Τ.Κ. 
Μυλοποτάμου. 
 
Τοπική Κοινότητα Σιδηρονέρου-Σκαλωτής 
Έχει  βοσκήσιμους τόπους συνολικά  236.300 στρεμμάτων. 
 Στην απόφαση με αρ.86/24-09-2010 του Κοιν.Συμβουλίου της Κοινότητας  
αναφέρονται οι δημότες καθώς και ο αριθμός των ζώων τους, που επιθυμούν να 
εισάγουν στους βοσκοτόπους της Τοπικής Κοινότητας, το οικ.έτος 2011, και τα οποία 
ανέρχονται σε  1.294 μικρά και 1.728 μεγάλα ζώα. 



Οι ανωτέρω βοσκήσιμοι τόποι λαμβάνοντας υπόψη και τη φετινή χορτοβλάστηση  
κρίνονται επαρκείς και δεν υπάρχει περίσσευμα βοσκήσιμων εκτάσεων για 
εκμίσθωση σε ετεροδημότες, όπως αναφέρεται στην ανωτέρω αναφερόμενη απόφαση. 
 
Οι τοπικές κοινότητες Καλού Αγρού, Κουδουνίων, Μαυροβάτου, 
Μικροχωρίου,Νικοτσάρα δεν διαθέτουν βοσκήσιμες εκτάσεις . 
      Α. Για το έτος 2011 προτείνουμε για όλη την περιοχή του  Δήμου Δράμας, τις 
παρακάτω  ενιαίες τιμές : 
1.-Δικαίωμα βοσκής μικρής κτηνοτροφίας, για κάθε μικρό ζώο σε 0,35€,  και για κάθε 
μεγάλο ζώο σε 0,53 € ,διότι είναι οι ανώτερες που μπορούμε να καθορίσουμε(άρθρο 
16 παρ.5 Ν.2130/93). 
2.-Kάθε δημότης δικαιούται να βόσκει δωρεάν τέσσερα μεγάλα και δέκα  μικρά ζώα. 
3.-Δεν οφείλεται δικαίωμα βοσκής για τα θηλάζοντα μεγάλα ζώα μέχρι έξι μηνών και 
για τα θηλάζοντα μικρά μέχρι τριών μηνών(αρθρ.1παρ.1Ν.1080/80).  
4.-Για το πέρα από το όριο της μικρής κτηνοτροφίας αριθμό, που προτείνετε, σε 100 
για τα μικρά ζώα και  σε 10  για τα μεγάλα ζώα,  το δικαίωμα βοσκής των μεν μικρών 
ζώων 0,57 €  κατά κεφαλή , των  δε μεγάλων  ζώων σε 0,99 € . 
        Δηλαδή: μικρά ζώα από 1-100                   0,35 € κατά κεφαλή 
                                                       101 και  πάνω  0,57 €          >>  
                       μεγάλα ζώα από  1-  10                  0,53 €          >>   
                                                και   11 και πάνω         0,99 €          >> 
5.-Το ετήσιο δικαίωμα βοσκής οφείλεται στο ακέραιο ανεξάρτητα από τη χρονική 
διάρκεια χρήσεως της βοσκής.(άρθρο 1 Ν.1080/80).  
     Β.Σε περίπτωση αυθαίρετης βόσκησης αφού διαπιστωθεί από όργανα της 
δημοτικής ή τοπικής κοινότητας, το καταβλητέο δικαίωμα ορίζεται στο διπλάσιο 
αυτού που καθορίστηκε για την νόμιμη χρήση των βοσκών σύμφωνα με το άρθρο 32 
του Ν.Δ.4260/62. 

Τέλος συντεταγμένων Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου 

                                                                                                                                                     
   Για την παροχή από το Δήμο των συντεταγμένων Χ Ψ Ζ, κάθε μόνιμου 

πολυγωνικού σημείου του Αστικού Τοπογραφικού Δικτύου (Α.Τ.Δ.), σε  υπηρεσίες 

του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα , σε ελεύθερους επαγγελματίες που 

θέλουν  να κάνουν τοπογραφική δουλειά εξαρτημένη, ή σε κάθε ενδιαφερόμενο,  

προτείνεται μηδενική αύξηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 25 

του Ν. 1828/1989,  να παραμείνει το τέλος  64,38 €  ανά Χ Ψ Ζ σημείο. 

                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ 0,5% ΚΑΙ 5% 
Στις περιοχές του Δήμου που δεν ισχύει το σύστημα του Αντικειμενικού 
Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων,προτείνεται η επιβολή δημοτικού τέλους 
0,5% και 5% επι των ακαθαρίστων εσόδων,για τις κατηγορίες των καταστημάτων 
όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 20 του Ν.2539/1997.   
Ο δε τρόπος ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 
 



Αφού ο κ. Πρόεδρος διάβασε στα μέλη την εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας ,είπε τα εξής: 
Συμφωνώ με όσα προτείνει η Οικονομική Υπηρεσία εκτός ορισμένων για τα 
οποία κάνω τις εξής προτάσεις: 
1..Στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μηδενική αύξηση καθώς επίσης 
απαλλαγή των τελών στον οικισμό Ταξιαρχών  
2.Για την χρήση νεκροταφείων οι τιμές του δικαιώματος ταφής να καθοριστούν 
σε όλες τις τάξεις όπως αυτές στο δικαίωμα της πρώτης ανανέωσης καθώς 
και την απαλλαγή τελών χρήσης νεκροταφείων στις ∆ημοτικές Κοινότητες 
(πλην του ∆. ∆ράμας) και τις Τοπικές Κοινότητες. 
3.Την επιβολή τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων σε 
30 € για τους δημότες 
50 € για τους μη δημότες 
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στα μέλη της επιτροπής: 
Τον λόγο πήρε ο κ. .Χαραλαμπίδης Ανδρέας ο οποίος πρότεινε την μείωση 
όλων των τελών που ίσχυαν μέχρι σήμερα κατά 10%.Σε όποια τέλη η 
εισήγηση της υπηρεσίας προτείνει μείωση 10% και άνω συμφωνούμε 
απόλυτα. 
Επίσης διαφωνούμε με την επιβολή οποιαδήποτε νέων τελών (όπως αυτής 
για  την επιβολή τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων 
που εισηγήθηκε ο πρόεδρος η όσων νέων τελών συμπεριλαμβάνονται στην 
εισήγηση της υπηρεσίας) λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών. Με 
την άποψη αυτή συμφώνησε και ο κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος. 
Ο κ. Γ.  Μήτρου είπε τα εξής: 
Βασική διαπίστωσή μας είναι ότι τα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό 
είναι λίγα για τις ανάγκες του ∆ήμου μας. Στο ∆ημοτικό Συμβούλιο ως 
παράταξη θα φέρουμε συγκεκριμένη πρόταση για μείωση, αύξηση ή και 
πλήρη κατάργηση κάποιων τελών. 
 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά . 
      Η Οικονομική Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο, και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και 
λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 
Μειοψηφούντων των κ. Χ. Μαμσάκου, Α. Χαραλαμπίδη και Γ. Μήτρου  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     κατά        πλειοψηφία  
 

Εισηγείται προς το ∆ημοτικό Συμβούλιο την πρόταση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το οικ. Έτος 2011  με 
τις όποιες μεταβολές πρότεινε ο Πρόεδρος οι οποίες είναι οι εξής: 
 
1.Στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μηδενική αύξηση καθώς επίσης 
απαλλαγή των τελών στον οικισμό Ταξιαρχών  
 
2.Για την χρήση νεκροταφείων οι τιμές του δικαιώματος ταφής να καθοριστούν 
σε όλες τις τάξεις όπως αυτές στο δικαίωμα της πρώτης ανανέωσης καθώς 
και την απαλλαγή τελών χρήσης νεκροταφείων στις ∆ημοτικές Κοινότητες 
(πλην του ∆. ∆ράμας) και τις Τοπικές Κοινότητες. 



 
3.Την επιβολή τέλους χρήσης αίθουσας για την τέλεση πολιτικών γάμων σε 
30 € για τους δημότες 
50 € για τους μη δημότες 
 
 Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Πρόεδρο 
της Οικονομικής Επιτροπής ,∆ήμαρχο ∆ράμας 

 
 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 18/2011 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  
           Δέσποινα Σιδηροπούλου 

 


