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Υπηρεσίες Ανάπτυξης συστήματος Διαχείρισης Δημοτικών Τελών για τη 
χάραξη εισοδηματικής πολιτικής  

ΠΡΟΦΙΛ 
Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος 
Μάνδρας—Ειδυλλίας 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Παραλαβή του Πίνακα των 

κ α τ α μ ε τ ρ η τ ώ ν 
Ηλεκτροδοτήσεων και των 
στοιχείων που τους 
συνοδεύουν,  από τις 
Υπηρεσίες του Δήμου 

Ψηφιακή Αεροφωτογράφηση 
του συνόλου του Δήμου με 
έγχρωμες στερεοσκοπικές – 
φωτογραμμετρικές λήψεις 

Ε π ε ξ ε ρ γ α σ ί α  κ α ι 
προσανατολισμός των Εικόνων 
για εξαγωγή μετρητικής 
πληροφορίας 

Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  κ α ι 
Υψομετρική αποτύπωση του 
Οδικού Δικτύου και σύνθεση 
οικοδομικών τετραγώνων ή 
ενοτήτων και κωδικοποίηση 
αυτών. 

Ο ρ ι ζ ο ν τ ι ο γ ρ α φ ι κ ή  κ α ι 

Υψομετρική αποτύπωση στο 
εσωτερικό των οικοδομικών 
τετραγώνων ή ενοτήτων, των 
πολυγώνων των κτιρίων και 
κωδικοποίηση αυτών. 

Υπολογισμός εμβαδών κτιρίων 
και εγκαταστάσεων  

Σύνταξη των αντίστοιχων 
ψηφιακών διαγραμμάτων σε 
κλίμακα 1:1.000  

Επίγειες επισκέψεις και 
καταγραφή κωδικού και 
γεωδαιτικού στίγματος, όλων 
των καταμετρητών της ΔΕΗ 

Ταυτοποίηση μέσω της 
γεωγραφικής αναφοράς, των 
καταμετρητών με τις 
φ ω τ ο γ ρ α μ μ ε τ ρ ι κ έ ς 
αποτυπώσεις των κτιρίων – 
Σύνδεση κωδικών με στοιχεία 
ιδιοκτησιών 

Ανάπτυξη Γεωγραφικής Βάσης 
Δεδομένων με όλα τα στοιχεία 
της αποτύπωσης 

Δημιουργία Ηλεκτρονικού 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, 
ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ,  ΔΗΜΟΥ ΜΑΝΔΡΑΣ—ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 

 
Το σύνολο του Δήμου Μάνδρας - Ειδυλλίας, καλύπτει συνολική έκταση 426,26 τετρ. 
Χλμ. και σύμφωνα με την καταγραφή της ΕΣΥΕ, ήταν καταμετρημένα 16.464 
κτίσματα. Στο σύνολο του Δήμου, είναι καταγεγραμμένες 15.845 ηλεκτρικές 
παροχές, από τις οποίες μόνο οι 2.663 έχουν χαρακτηρισθεί με επαγγελματική 
χρήση, ποσοστό μόλις στο 17% του συνόλου. Παρ’ όλα αυτά από το σύνολο των 
2.684.978 τετραγωνικών μέτρων που είναι δηλωμένα στα Δημοτικά Τέλη και 
αφορούν το σύνολο της στεγασμένης επιφάνειας του Δήμου, η δηλωμένη 
επιφάνεια επαγγελματικής χρήσης, ανέρχεται στα 1.698.420 τετραγωνικών 
μέτρων, ποσοστό που υπερβαίνει το 63% της συνολικής στεγασμένης έκτασης. 
Από αυτά τα τετραγωνικά μέτρα που συνεισφέρουν στον υπολογισμό των 
Δημοτικών Τελών είναι τελικά 1.354.685. Μετά από προσεκτική ανάλυση όλων των 
στοιχείων των Υπηρεσιών του Δήμου, διαπιστώθηκε ότι τα παραπάνω στατιστικά, 
τροποποιούνται σημαντικά σε πραγματικά μεγέθη, εφ’ όσον καταμετρηθούν τα 
απαλλαγμένα από Δημοτικά Τέλη ακίνητα και οι μηδενικές δηλωμένες επιφάνειες. 
Με αυτά τα στοιχεία, τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι μόνο στο 
Δημοτικό Διαμέρισμα της Μάνδρας λειτουργούν 756 επιχειρήσεις επιφάνειας 
1.354.685 και από αυτές οι 371 ανήκουν στο Βιομηχανικό Πάρκο με συνολική 
Επιφάνεια 1.122.312 τετραγωνικά μέτρα. Συνολικά δηλαδή το 30% των ενεργών 
επαγγελματικών χώρων, καταλαμβάνουν το 80% της συνολικής 
δηλωθείσας έκτασης. 
 
Πέρα από τα παραπάνω στοιχεία, σημειώνονται σημαντικές διαφορές στα 
δηλωμένα τετραγωνικά μέτρα χρήσης, είτε λόγω προσθηκών και μεταβολών από 
την αρχική άδεια κατασκευής είτε λόγω της ηλεκτροδότησης βοηθητικών 
κατασκευών ή επί μέρους κτισμάτων, που όμως χρησιμοποιούνται και στην κύρια 
εγκατάσταση και δε δηλώνονται έτσι στην ηλεκτροδότηση. Επιπλέον, λόγω των 
παραπάνω από ένα συντελεστών χρέωσης δημοτικών τελών στην ίδια 
επαγγελματική χρήση, τα δηλωμένα εμβαδά είναι πλασματικά, σημαντικά (άνω του 
50%) μειωμένο από τα πραγματικά μεγέθη, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα 
περισσότερο την ακριβή επιμέτρηση και σύγκριση με τα πραγματικά μεγέθη. Με 
την ολοκλήρωση των εργασιών, διαπιστώθηκαν διαφορές της τάξης του 230% 
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