
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ  

ΓΖΜΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΡΗΘΜ.ΠΡΩΣ.33929/5-12-2017: 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ην πξαθηηθό ηεο ππ’ αξηζ. 31/2017 Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ  

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Καζηνξηάο. 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Γεπηέξα 4 Γεθεκβξίνπ 2017 θαη ώξα 18:00, 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 

33471/30-11-2017 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό 

ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ, αλαξηήζεθε ζηνλ ηζηόηνπν ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε κε θάζε 

λόκηκν κέζν ζηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, γηα ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο ζηα παξαθάησ 

ζέκαηα: 

................................................................................................................................................................ 

Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο απηήο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη ζε ζύλνιν 41 Γεκνηηθώλ 

πκβνύισλ ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ : 26 

1.  Σόκνπ Ησάλλεο - Πξόεδξνο Γ.. 

2.  Παπαδεκεηξίνπ Λεσλίδαο - Αληηδήκαξρνο 

3.  Ληάλνο σθξάηεο - Αληηδήκαξρνο 

 

 

4.  Γακηαλνύ Υξήζηνο - Αληηδήκαξρνο 

5.  ηεξγηόπνπινο Δπάγγεινο - Αληηδήκαξρνο 

6.  Αλησλίνπ Μαιακαηή - Αληηδήκαξρνο 

7.  Εήζεο Λάδαξνο - Αληηδήκαξρνο 

8.  Γάγγαο Παλαγηώηεο – Αληηδήκαξρνο 

 9.  Παπαδόπνπινο Γεώξγηνο 

10.  Πεηξόπνπινο Γεκήηξηνο 

11.  Μπισλάο Θεόδσξνο 

 12.  Κσηνύιαο Γεκήηξηνο 

 13.  Μπηληάθνο Μηραήι 

14.  Καπξήο Γεκήηξηνο 

15.  ηπιηάδεο Γεκήηξηνο  

16.  ηνύκπαο Αληώληνο 

17.  Πεηζάιληθνπ Άλλα 

18.  Αλησληάδεο Κσλζηαληίλνο 

19.  Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

20.  Υαηδεζπκεσλίδεο Δκκαλνπήι 

21.  Παξραξίδεο Υξήζηνο 

22.  Μνπηίδεο Γεκήηξηνο 

23.  Βειιίδεο Βαζίιεηνο 

24.  Αζαλαζίνπ Αζαλάζηνο 

25.  Καξαληθνιόπνπινο Αζαλάζηνο 

26.  Υαξακνπνύινπ Βαζηιηθή 

 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ : 15 

1.  Φσηηάδεο Νηθόιανο 

2.  Σέξςεο Αζαλάζηνο 

3.  Βαζηιεηάδεο Γεώξγηνο 

4.  Λίηζθαο Γηνλύζηνο 

5.  αλαιίδεο Γεώξγηνο 

6.  Μπακπάθνο Γεώξγηνο 

7.  Θενδνζόπνπινο Ηάθσβνο 

8.  Τθαληίδεο Γακηαλόο 

9.  Πεηθαλάο Γεώξγηνο 

10.  Σόζθνο Πέηξνο 

11.  Σζατξίδεο Αιέμαλδξνο 

12.  Ησζεθίδνπ – Παπαδνπνύινπ Άλλα 

13.  Βαζηιεηάδεο Νηθόιανο 

14.  Καξαπαηζαθίδεο Νηθόιανο 
 15.  Κνπκπάλε Βαζηιηθή 

 

 

Από ηνπο Πξνέδξνπο θαη Δθπξνζώπνπο ησλ Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, θιήζεθαλ 

ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ/ΠΑΡΟΤΔ νη :  

1. ηζηνβάξε Δπαλζία– Πξόεδξνο Γ.Κ. Καζηνξηάο 

2. Πηπεξίδεο Οξέζηεο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Πεληαβξύζνπ 

3. Βαζηιάθεο ηέθαλνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο 

4. Σζηκόπνπινο Γεκήηξηνο – Σ.Κ. Βπζζηλέαο 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

ΑΠΟΝΣΔ/ΑΠΟΤΔ νη :  

1. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο – Πξόεδξνο Γ.Κ. Μαληάθσλ 

2. Μαζθαιίδεο Βαζίιεηνο - Πξόεδξνο Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο 

5. Πεηξίδεο Υξήζηνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Λεύθεο 

6. Νηθνιάνπ Νηθόιανο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Υηιηνδέλδξνπ 

7. Πξνθνπίδεο Αζαλάζηνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Βαζηιεηάδαο 

8. Γνπγνύζεο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Κνξεζνύ 

9. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Ληζηάο 

10. Βόιηζεο ηαύξνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Μειηζζνηόπνπ 

11. Παπαζσκάο σηήξηνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Σνηρηνύ 

12. αξακπίλαο Σξύθσλ – Πξόεδξνο Σ.Κ. Γάβξνπ 

13. Μηραιόπνπινο Νανύκ – Πξόεδξνο Σ.Κ. Γηζπειηνύ 

14. Σξηαληαθύιινπ Υαξάιακπνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Μαπξνρσξίνπ 

15. Μπνύξθαο Γεκήηξηνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Πνιπθάξπεο 

16. αββίδεο Κσλζηαληίλνο – Πξόεδξνο Σ.Κ. Καινρσξίνπ 

17. Μάξθνπ Δκκαλνπήι – Σ.Κ. Ομπάο  

18. Νώηεο Γεκήηξηνο – Σ.Κ. ηδεξνρσξίνπ 

19. Γάθεο Υξήζηνο – Σ.Κ. Κιεηζνύξαο 

20. Μαδγαιηδίδνπ Γέζπνηλα – Σ.Κ. Αγίνπ Αλησλίνπ 

21. Μπόηζαξεο Βαζίιεηνο – Σ.Κ. Μαθξνρσξίνπ 

22. Αλησλάθνο Αζαλάζηνο – Σ.Κ. Μειά 

23. Αξβαλίηε ηαπξνύια – Σ.Κ. Υαιάξαο 

24. Μίζθα – Μεηαξά Γεκεηξνύια – Σ.Κ. Μαπξόθακπνπ 

 

ΠΑΡΩΝ : ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο Αλέζηεο Αγγειήο. 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Υξηζηίλα Πξνβηά, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

 

εκεηώλεηαη όηη : 

Από ηε πλεδξίαζε απνρώξεζε, κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Βαζηιηθή 

Υαξακνπνύινπ, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο εμήο ηα ζέκαηα 

ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο: 

 

ΘΔΜΑ 6
ν
: «Δπηβνιή Σειώλ, Γηθαησκάησλ, Δηζθνξώλ νηθνλ. έηνπο 2018 Γήκνπ Καζηνξηάο». 

 

Αξηζκόο Απόθαζεο : 370/17 

 

 Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ  

Γ:ηελ ππ’ αξηζ. 290/17 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο (ΑΓΑ: 637ΓΩΔΤ-ΓΩΡ), κε ηελ νπνία 

εηζεγείηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηειώλ, δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 γηα ην Γήκν Καζηνξηάο.. 

 

Ζ παξαπάλσ απόθαζε αλαθέξεη: 

 

Σα ηέλη καθαπιόηηηαρ και θωηιζμού ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ θαζνξίδνληαη γηα θάζε 

ζηεγαζκέλν ή κε ρώξν ζύκθσλα κε ην εκβαδόλ ηελ επηθάλεηάο ηνπ κε ζπληειεζηή πνπ νξίδεηαη ζε 

Δπξώ (€), ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (Ν.1080/80 θαη 1828/89). 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

 

Οη πξνβιεπόκελεο δαπάλεο θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο γηα ην έηνο 2018 είλαη νη εμήο: 

 

ΚΑΕ 

20.6011.00 
Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα  ενξηώλ, γεληθά 

θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα) 
670.000,00 

20.6012.00 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 
17.000,00 

20.6021.00 Σαθηηθέο απνδνρέο Σαθηηθώλ ππαιι. κε ζύκβαζε ανξίζηνπ 

ρξόλν.(πεξηιακβάλνληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα ενξηώλ, γεληθά θαη εηδηθά 

ηαθηηθά επηδόκαηα) 

180.000,00 

20.6022.00 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 
12.000,00 

20.6021.01 Απνδεκίσζε απνιπνκέλσλ εξγ/ησλ (Σαθηηθνί Τπάι. κε ζύκβαζε Ανξίζηνπ 

Υξόλνπ) 
8.000,00 

20.6041.00 Σαθηηθέο απνδνρέο ζπκβαζηνύρσλ (πεξηι/ληαη βαζηθόο κηζζόο, δώξα 

ενξηώλ, γελ. & εηδηθά ηαθηηθά επηδ/ηα)-πκβ. επνρηαθνί 
28.000,00 

20.6042.00 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη 

λπθηεξηλέο ώξεο θαη ινηπέο πξόζζεηεο ακνηβέο 
4.000,00 

20.6055.01 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ 25.000,00 

20.6055.02 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ ζε ρξήκα 2.200,00 

20.6055.03 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΙΚΑ 89.000,00 

20.6055.06 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΚΤ 4.500,00 

20.6055.07 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΑΓΚΤ-ΣΔΑΓΤ (ΒΑΡΔΑ) 5.000,00 

20.6055.15 Δξγνδνηηθή εηζθνξά ππέξ θύξηαο ζύληαμεο  Ν.4387/16 αξ.38 παξ.1 40.000,00 

20.6055.16 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ΣΤΓΚΤ ζε είδνο 24.300,00 

20.6061.00 Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνύ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνύ) 12.000,00 

20.6063.01 Παξνρή γάιαθηνο 15.000,00 

20.6253.00 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθώλ κέζσλ 13.500,00 

20.6262.00 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ 

έξγσλ) 
2.000,00 

20.6263.00 πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ 50.000,00 

20.6264.00 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ 3.000,00 

20.6265.00 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ 

εμνπιηζκνύ 
1.000,00 

20.6271.00 Ύδξεπζε δεκνηηθώλ θηηξίσλ θ.ι.π.            500,00 

20.6321.00 Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ  500,00 

20.6322.00 Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγώλ απηνθηλήησλ 4.000,00 

20.6414.02 Γαπάλεο κεηαθνξάο απνξξηκκάησλ ζηε ΓΙΑΓΤΜΑ 505.683,09 

20.6422.00 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνύκελσλ ππαιιήισλ 2.000,00 

20.6462.00 Γεκνζίεπζε πξνθεξύμεσλ 500,00 

20.6633.00 Πξνκήζεηα ρεκηθνύ πιηθνύ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θ.ι.π.) 2.500,00 

20.6634.00 Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ     8.000,00 

20.6641.00 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθώλ κέζσλ   148.000,00 

20.6643.00 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκό 3.000,00 

20.6662.00 Τιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ινηπώλ εγθαηαζηάζεσλ 4.000,00 

20.6671.00 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ 21.000,00 

20.6671.01 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ ζπλεξγείνπ νρεκάησλ 3.000,00 

20.6671.02 Πξνκήζεηα ζπζζσξεπηώλ νρεκάησλ 3.000,00 

20.6671.03 Πξνκήζεηα ειαζηηθώλ απη/ησλ 26.000,00 

20.6671.04 Πξνκήζεηα θαξηώλ ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ 2.000,00 

20.6673.00 Αληαιιαθηηθά  επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ 1.000,00 

20.6673.01 Πξνκήζεηα εξγαιείσλ θαζαξηόηεηαο 2.000,00 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

20.6681.00 Τιηθά θαξκαθείνπ 400,00 

20.6682.00 Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο  1.000,00 

   

 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 1.943.583,09 

 

Οη πξνβιεπόκελεο δαπάλεο θσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο γηα ην έηνο 2018 είλαη νη εμήο: 
20.6211.00 Αληίηηκν ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο γηα θσηηζκό νδώλ, Πιαηεηώλ θαη 

θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαη παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 620.000,00 
20.6662.02 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ 10.000,00 
20.6662.01 Πξνκήζεηα ειεθηξνι. ιακπηήξσλ 50.000,00 

   

 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 680.000,00 

 

Γενικό ζύνολο δαπανών καθαπιόηηηαρ και θωηιζμού 2.623.583,09 εςπώ 

 

Σα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ είλαη αληαπνδνηηθά θαη πξέπεη λα θαιύπηνπλ ηα 

αληίζηνηρα έμνδα. Δπηζεκαίλνπκε όηη ε δαπάλε πξνο ηε ΓΙΑΓΤΜΑ γηα δαπάλεο κεηαθνξάο 

απνξξηκκάησλ πξνϋπνινγίζηεθε κε ην πνζό ησλ  505.683,09€ ην νπνίν είλαη ίδην κε ην πνζό ηνπ 

έηνπο 2017, δηόηη ζύκθσλα κε ην αξηζ. Πξση. 534/29-5-2017 έγγξαθν ηεο ΓΙΑΓΤΜΑ   δεηήζεθε 

αλαθαηαλνκή ησλ επηδνηήζεσλ από ην ΠΓΔ γηα ην έξγν ΓΙΣ, ώζηε λα κελ επηβαξπλζνύλ νη Γήκνη 

ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο γηα ηα έηε 2017-2018. Η αλαθαηαλνκή πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην 2017 νπόηε 

ην ίδην αλακέλεηαη θαη γηα ην 2018. 

ύκθσλα κε ηα όζα αλαθέξνληαη ζην ππ. αξηζ. Πξση.74300/20-12-2010 εγθύθιην 45 ηνπ 

Τπνπξγείνπ εζσηεξηθώλ, επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο, νη 

ζπληειεζηέο ησλ ηειώλ είλαη δπλαηόλ λα δηαθνξνπνηνύληαη ζηηο Γεκνηηθέο ε ηνπηθέο θνηλόηεηεο, 

αλάινγα ηδίσο κε ηελ έθηαζε θαη ηελ  ζπρλόηεηα ηεο παξνρήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο θαη άξα 

ην θόζηνο πνύ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ηεο. Δθηηκώληαο ηα αλσηέξσ,  από ηηο  ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 

επηβιήζεθαλ δηαθνξεηηθνί ζπληειεζηέο ζε νξηζκέλεο Γεκνηηθέο θαη ηνπηθέο Κνηλόηεηεο  ιόγσ 

κηθξόηεξσλ παξνρώλ ηεο αληαπνδνηηθήο Τπεξεζίαο θαζαξηόηεηαο. 

Αλαθνξηθά κε ην πιεόλαζκα ε έιιεηκκα πνύ πξνθύπηεη ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, δηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ πεξίπησζε πνύ ηα εηζπξαρζέληα ζε θάπνην έηνο 

ππνιείπνληαη ησλ δαπαλώλ, ηα έζνδα πνύ ιόγσ ηεο πζηέξεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πξέπεη λα 

πξνζηεζνύλ ζηα έμνδα ηνπ επόκελνπ έηνπο (  ζηνηρείν  θαζνξηζκνύ ελδερνκέλσο απμεκέλνπ 

ζπληειεζηή γηα ην επόκελν έηνο ε αληίζηξνθα κεησκέλνπ ζπληειεζηή). 

    αο πιεξνθνξνύκε όηη ζύκθσλα κε ηα ηέιε πνύ ελζσκαηώλνληαη  θαη εκθαλίδνληαη ζηηο 

θαηαζηάζεηο ηεο ΓΔΗ ππάξρεη κεγάιε ΓΙΑΦΟΡΑ από απηά πνύ απνδίδνληαη ζην Γήκν σο εηζπξάμεηο  

δηόηη  κεγάινο αξηζκόο  ησλ δεκνηώλ πιεξώλεη ηκεκαηηθά ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο ΓΔΗ  θαη ηδηαίηεξα 

κεηά θαη ηελ ηζρύνπζα ξύζκηζε ησλ 36 δόζεσλ ζπζζσξεύνληαη πνιιέο νθεηιέο πξνο ην Γήκν από ηα  

αλείζπξαθηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ. Δπίζεο κε ηελ δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ  από ηα 

αξρεία ηεο ΓΔΗ πξνέθπςαλ λέα απνηειέζκαηα επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηεηξαγσληθώλ κέηξσλ   αιιά 

ηαπηόρξνλα κεηά από έιεγρν κέζσ ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ΣΑΥΙSΝΔΣ  επειπηζηνύκε όηη  ηα πξαγκαηηθά 

ζύλνια ησλ ηεηξαγσληθώλ θαηνηθηώλ θαη θαηαζηεκάησλ ζα είλαη δηαθνξεηηθά   θαη ζα καο 

νδεγήζνπλ  ζε επαλαθαζνξηζκό ησλ ηειώλ βεβαίσο είλαη κία ρξνλνβόξα δηαδηθαζία κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε όισλ ησλ δηαδηθαζηώλ . πκπιεξσκαηηθά ζαο αλαθέξνπκε όηη δπζηπρώο εθηόο από ηελ 

ζπζζώξεπζε νθεηιώλ έρνπκε πνιιέο  επηρεηξήζεηο πνύ έρνπλ πξνβεί ζε δηαθνπή ειεθηξνδόηεζεο 

αιιά θαη αξθεηέο θαηνηθίεο ζε όιε ηελ εδαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο .Δπίζεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα γηα όζν ην δπλαηόλ πεξηνξηζκνύ ησλ δαπαλώλ ηεο αληαπνδνηηθήο ππεξεζίαο ρσξίο 

βέβαηα λα δεκηνπξγνύληαη πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο   θαη ηελ ζηειέρσζή ηεο 

κε ην αλάινγν πξνζσπηθό. 

Πξηλ ηελ παξάζεζε ησλ ζηνηρείσλ εθηέιεζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζαο πιεξνθνξνύκε όηη  έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί θαη  ε πξόζιεςε κνλίκνπ πξνζσπηθνύ 9 ελλέα αηόκσλ  γηα ηελ θαιύηεξε ιεηηνπξγία 

ηεο  ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο   
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Α. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   2016  ύλνιν εηζπξάμεσλ  1.878.046,87 . 

Β  ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   1-1-2016   Μέρξη  31-7-2016  . ύλνιν εηζπξάμεσλ. ΚΑΔ 03  

866.014,19 θαη πξνζηίζεηαη ην  ζύλνιν εηζπξάμεσλ  ΚΑΔ 2111  Από ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη 

ειεθηξνθσηηζκνύ πνζό      423.049,56 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΘΡΟΙΜΑ ΣΕΛΩΝ ΜΕΥΡΙ  31-7-2016   (   1.289.063,75 ) 

Γ. ΔΚΣΔΛΔΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  1-1-2017κέρξη 31-7-2017.  

ύλνιν εηζπξάμεσλ ΚΑΔ 03    870.822,80 θαη πξνζηίζεηαη ην ζύλνιν εηζπξάμεσλ ΚΑΔ 2111 

εηζπξάμεηο από ηέιε Καζαξηόηεηαο θαη Ηιεθηξνθσηηζκνύ  379.760,50 

ΤΝΟΛΟ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  ΣΕΛΩΝ από 1-1- 2017    κέρξη 31-7-2017 (1.250.583,20) 

Γ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΥΡΙ 31-12-2017 κε  βάζε ηελ ρξνληθή πνξεία  εθηέιεζεο ηνπ 

Π/Τ 2017  θαη ηα κέρξη ζήκεξα ζηνηρεία κεηά θαη ηνπο ειέγρνπο θαη  εμνξζνινγηζκό όισλ ησλ εμόδσλ 

πνύ βαξύλνπλ ηελ Τπεξεζία θαζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ  πξνθύπηεη ζπλνιηθό άζξνηζκα  

2.354.367,15  επξώ. ( ύλνιν εηζπξάμεσλ κέρξη 7/2017 πνζό  1.250.583,20 + Δλζσκαησζέληα ηέιε 

κελώλ Ινπλίνπ έσο θαη Οθησβξίνπ 2017  { 220.756,79 Υ 5 κήλεο = 1.103.783,95} ήηνη  

1.250.583,20+1.103.783,95 = 2.354.367,15 

Με ηα πξαγκαηνπνηεζέληα έζνδα κέρξη 31-7-2017 ( έρνπλ εηζπξαρζεί κέρξη θαη ηελ εθθαζάξηζε  

Μαΐνπ 2017) θαζώο θαη ηελ  πνξεία εζόδσλ  αλακέλεηαη ην αλσηέξσ ζπλνιηθό άζξνηζκα εζόδσλ. 

Δπίζεο ππάξρεη κέρξη ζήκεξα κεγάινο αξηζκόο νθεηιεηώλ από αλείζπξαθηα Γεκνηηθά ηέιε ιόγσ ησλ 

πνιιώλ ξπζκίζεσλ πνύ γίλνληαη θαη ηελ ηκεκαηηθή θαηαβνιή ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΓΔΗ από ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ καο. 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ  ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2016 ΜΔΥΡΙ 31-7-2016     

(1.272.774,23 ) 

ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2017  ΜΔΥΡΙ 31-7-2017     

(1.196.618,68) 

ύκθσλα κε ηα  εθηηκώκελα  έμνδα  κέρξη 31-12-2017 ηα νπνία αλέξρνληαη ζην πνζό  (2.665.000)    

θαη ηελ εθηίκεζε ησλ εηζπξάμεσλ κέρξη ηε ιήμε ηνπ νίθνλ έηνπο 2017   πξνθύπηεη απνηηική  

Διαθοπά  -  310.632,85   πνζό ην νπνίν όπσο αλαθέξζεθε θαη ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο 

πξέπεη λα πξνζηεζεί ζηα έμνδα ηνπ έηνπο 2018. 

Μεηά από ηα παξαπάλσ ζηο ζύνολο ηων εξόδων ηος έηοςρ 2018 (2.623.583,09) πξέπεη λα 

πξνζηεζεί θαη ην πνζό ηων 310.632,85   επξώ σο δηαθνξά αξλεηηθή έηνπο 2017 (ύλνιν Δμόδσλ  

2018  € 2.934.215,94).   Σν ζύλνιν  εμόδσλ 2018     2.934.215,94 κείνλ ην ζύλνιν πξνηεηλόκελσλ 

εζόδσλ 2018 ζύκθσλα κε ηνπο κέρξη ζήκεξα  ηζρύνληεο ζπληειεζηέο   (πνζό πνπ πξνθύπηεη από ηνπο 

κέρξη ζήκεξα  ζπληειεζηέο πνπ έρνπλ θαζνξηζζεί  ην πξνεγνύκελν έηνο)     δελ πξνθύπηεη δηαθνξά θαη 

ηα ηέιε παξακέλνπλ όπσο είραλ θαζνξηζζεί ην πξνεγνύκελν έηνο Έρνληαο ππόςε ηα αλσηέξσ  θαη ην 

γεγνλόο όηη ηόζν κε ηε δηαζηαύξσζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ηεηξαγσληθώλ πνπ αλακέλνληαη ζεηηθά 

απνηειέζκαηα, αιιά θαη ην  γεγνλόο όηη εθθξεκνύλ νθεηιέο ηεο ΓΔΗ πξνο ην Γήκν από ηα 

ελζσκαησκέλα ηέιε πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί κέρξη ζήκεξα ιόγν ησλ πνιιώλ ξπζκίζεσλ  εθηηκνύκε 

όηη θαηά ην θιείζηκν ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ζα ππάξμνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα. 

      Από ηηο δειώζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ ζην Γήκν Καζηνξηάο πξνθύπηεη όηη γηα ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο ε ζπλνιηθή επηθάλεηα ησλ ρώξσλ πνπ θσηίδνληαη είλαη 1.608.695 η.κ. θαηνηθηώλ θαη  

483.191,00 η.κ. θαηαζηεκάησλ θαη ινηπώλ ρώξσλ. 

    Ειζηγούμαζηε ηα ηέλη καθαπιόηηηαρ και θωηιζμού να παπαμείνοςν ηα ίδια σωπίρ καμία 

αύξηζη  ανά Πεπιοσέρ  όπωρ  αςηέρ είσαν πποζδιοπιζηεί καηά ηο πποηγούμενο οικον. έηορ .   

 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ην Γ λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΓΚΚ θαη όια ηα 

αλσηέξσ 
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Α π ν θ α ζ ί δ ε η ν κ ό θ σ λ α 

 

Καζνξίδεη ηα Σέιε – Γηθαηώκαηα – Δηζθνξέο γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018 ηνπ Γήκνπ 

Καζηνξηάο σο εμήο: 

 

Α) ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΦΩΣΗΜΟΤ 
 

1. Γ. Κ.  Καζηνξηάο:   

α) θαηνηθίεο, θηιαλζξσπηθά θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θιπ: 1,20 €/η.κ. 

β) θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: 3,85 €/η.κ. 

 ύλνιν εζόδσλ :  

 Α. Καηνηθίεο, θηιαλζξσπηθά θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θιπ: 725.977,00 x 1,20€ =  871.172,40€ 

 Β. Καηαζηήκαηα θιπ ρώξνη:                                                   265.046,00 x 3,85 € = 1.020.427,10€ 

γ) δεκνηηθόο θόξνο θσηηδόκελσλ επηθαλεηώλ (Άξζξν 10, Ν.1080/80): 0,20 €/η.κ. εηεζίσο 

Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νξίδεηαη ζε  0,10 €/ηκ 

δ)  1. Γηα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (παξθηλγθ): 1.00 €/η.κ. 

     2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνύζαο (θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη) εκβαδνύ 

άλσ ησλ 1.000 ηκ.  θαη κέρξη 6.000 ηκ: 0,50 €/Σ.Δ. γηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.   

Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 ηκ εκβαδόλ ν ζπληειεζηήο  εηλαη,0,30 €/ηκ  

Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα,  

επηρεηξήζεηο, πσιήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκνύο θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θιπ, 

επηρεηξήζεηο αζθνύκελεο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο: 0,30 €/η.κ.  

 

2. Γ.Κ. Μαληάθσλ, Γ.Κ. Μεζνπνηακίαο, Σ.Κ. Μαπξνρσξίνπ, Σ.Κ. Κνξεζνύ, Σ.Κ. Γηζπειηνύ: 

α) θαηνηθίεο: 0,90€/η.κ. 

β) θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: 1,95 €/η.κ. 

ύλνιν εζόδσλ :  

 Α. Καηνηθίεο, θιπ:…………………………………………. 426.816 x 0,90€ = 384.134,40€ 

 Β. Καηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: …………………………….    149.664 x 1,95€ = 291.844,80€  

γ) δεκνηηθόο θόξνο θσηηδόκελσλ επηθαλεηώλ (Άξζξν 10, Ν.1080/80): 0,17 €/η.κ. εηεζίσο 

     Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νξίδεηαη ζε  0,08 €/ηκ 

δ)  1. Γηα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (παξθηλγθ): 1.00 €/η.κ. 

     2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνύζαο (θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη) εκβαδνύ 

άλσ ησλ 1.000 η.κ.  θαη κέρξη 6.000 ηκ: 0,50 €/η.κ. γηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.   

Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 ηκ εκβαδόλ ν ζπληειεζηήο  εηλαη,0,30 €/ηκ  

Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα,  

επηρεηξήζεηο, πσιήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκνύο θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θιπ, 

επηρεηξήζεηο αζθνύκελεο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο: 0,30 €/η.κ.  

 

3. Οηθηζκόο Κνινθπλζνύο, Σ.Κ. Πεληαβξύζνπ, Σ.Κ. Υηιηνδέλδξνπ, Σ.Κ. Οηλόεο, Οηθηζκόο 

Πνξηάο, Σ.Κ. Σνηρηνύ, Σ.Κ. Πνιπθάξπεο, Σ.Κ. Λεύθεο: 

α) θαηνηθίεο: 0,70 €/η.κ. 

β) θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: 1,55 €/η.κ. 

ύλνιν εζόδσλ :  

 Α. Καηνηθίεο, θιπ:…………………………………………. 218.155 x 0,70€ = 152.708,50 € 

 Β. Καηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: …………………………….      43.060 x 1,55€ =   66.743,00 € 

γ) δεκνηηθόο θόξνο θσηηδόκελσλ επηθαλεηώλ (Άξζξν 10, Ν.1080/80): 0,14 €/η.κ. εηεζίσο 

Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νξίδεηαη ζε  0,07 €/ηκ 

δ)  1. Γηα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (παξθηλγθ): 1.00 €/η.κ. 

     2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνύζαο (θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη) εκβαδνύ 

άλσ ησλ 1.000 η.κ.  θαη κέρξη 6.000 ηκ: 0,50 €/η.κ. γηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.   

Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 ηκ εκβαδόλ ν ζπληειεζηήο  εηλαη,0,30 €/ηκ  

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα,  

επηρεηξήζεηο, πσιήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκνύο θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θιπ, 

επηρεηξήζεηο αζθνύκελεο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο: 0,30 €/η.κ.  

 

4. Σ.Κ. Κιεηζνύξαο, Σ.Κ. Βαζηιεηάδαο, Οηθηζκόο ηαπξνπνηάκνπ, Σ.Κ. Μειηζζνηόπνπ,  

Σ.Κ. Καινρσξίνπ, Σ.Κ. Γελδξνρσξίνπ, Σ.Κ. Ληζηάο, Σ.Κ. Αγ. Κπξηαθήο, Σ.Κ. 

Μεηακόξθσζεο, Σ.Κ. Κνξνκειηάο, Σ.Κ. Σζάθσλεο, Οηθηζκόο Φσηεηλήο, Σ.Κ. Ηεξνπεγήο : 

α) θαηνηθίεο: 0,55€/η.κ. 

β) θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: 1,25€/η.κ. 

ύλνιν εζόδσλ :  

 Α. Καηνηθίεο, θιπ:…………………………………………. 171.894 x 0,55€ = 94.541,70 € 

 Β. Καηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: …………………………….      20.080 x 1,25€ = 25.100,00 € 

γ) δεκνηηθόο θόξνο θσηηδνκέλσλ επηθαλεηώλ (Άξζξν 10, Ν.1080/80): 0,12 €/η.κ. εηεζίσο 

Γηα ηνπο κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο νξίδεηαη ζε  0,06 €/ηκ 

δ)  1. Γηα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (παξθηλγθ): 1.00 €/η.κ. 

     2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνύζαο (θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη) εκβαδνύ 

άλσ ησλ 1.000 η.κ.  θαη κέρξη 6.000 ηκ: 0,50 €/η.κ. γηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.   

Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 ηκ εκβαδόλ ν ζπληειεζηήο  εηλαη,0,30 €/ηκ  

Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα,  

επηρεηξήζεηο, πσιήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκνύο θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θιπ, 

επηρεηξήζεηο αζθνύκελεο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο: 0,30 €/η.κ.  

5. Γ.Δ. Κνξεζηείσλ, Σ.Κ. Πηεξηάο, Σ.Κ. Απγήο, Οηθηζκόο Τςεινύ, Σ.Κ. Οκνξθνθθιεζηάο, 

Σ.Κ. Βπζζηληάο, Οηθηζκόο Αγ.Νηθνιάνπ, Σ.Κ. Ομπάο, Σ.Κ. Πνιπθέξαζνπ, Οηθηζκόο Βέξγαο, 

ΣΚ ηδεξνρσξίνπ 

α) θαηνηθίεο: 0,40 €/η.κ. 

β) θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: 0,95 €/η.κ. 

ύλνιν εζόδσλ :  

 Α. Καηνηθίεο, θιπ:…………………………………………. 65.853,00 x 0,40€ = 26.341,20 € 

 Β. Καηαζηήκαηα θιπ ρώξνη: …………………………….      5.341,00 x 0,95€ =   5.073,95 € 

γ) δεκνηηθόο θόξνο θσηηδόκελσλ επηθαλεηώλ (Άξζξν 10, Ν.1080/80): 0,10 €/η.κ. εη. 

δ)  1. Γηα ζηεγαζκέλνπ ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ (παξθηλγθ): 1.00 €/η.κ. 

     2. Γηα ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο Β΄ θαηεγνξίαο ηεο παξνύζαο (θαηαζηήκαηα θιπ ρώξνη) εκβαδνύ 

άλσ ησλ 1.000 η.κ.  θαη κέρξη 6.000 ηκ: 0,50 €/η.κ. γηα ηέιε θαζαξηόηεηαο θαη δεκνηηθνύ θσηηζκνύ.   

Γηα ην πέξαλ ησλ 6.000 ηκ εκβαδόλ ν ζπληειεζηήο  εηλαη,0,30 €/ηκ  

      Γηα κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα βηνκεραλίεο, θηλεκαηνζέαηξα,  

επηρεηξήζεηο, πσιήζεηο νηθνδνκηθώλ πιηθώλ, ζηαζκνύο θαη ζπλεξγεία επηζθεπήο απηνθηλήησλ θιπ, 

επηρεηξήζεηο αζθνύκελεο ζε κε ζηεγαζκέλνπο ρώξνπο: 0,30 €/η.κ.  

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΔΟΓΩΝ ΓΖΜΟΤ ΚΑΣΟΡΗΑ 

 

Α.  Καηνηθίεο, θηιαλζξσπηθά θαη λνζειεπηηθά ηδξύκαηα θ.ιπ.:  € 1.528.898,20 

Β.  Καηαζηήκαηα θ.ιπ. ρώξνη:                                                         € 1.409.188,85 

                   Τ Ν Ο Λ Ο                                                                   € 2.938.087,05 

  

Έγηλε θαηακεξηζκόο θαη εμνξζνινγηζκόο όισλ ησλ δαπαλώλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο,  

θαζώο θαη έιεγρνο πνιιώλ παξνρώλ ειεθηξνδόηεζεο αληιηνζηαζίσλ – δεκνηηθώλ θηηξίσλ  

γεπέδσλ θ.ιπ., γηα ηα νπνία έρεη μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία δηαρσξηζκνύ ησλ παξνρώλ θαη δελ ζα 

επηβαξύλνπλ ηελ αληαπνδνηηθή ππεξεζία κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ ειεθηξηθνύ 

ξεύκαηνο θαη ηελ κείσζε ησλ δαπαλώλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνύ. 

 

 Δπηπιένλ, ζα ηζρύζνπλ νη παξαθάησ κεηώζεηο θαη απαιιαγέο γηα ηηο εππαζείο νκάδεο: 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

 Γηα ΑΜΔΑ (πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη κέρξη 80% )  έθπησζε 80%. 

 Γηα Νεθξνπαζείο - Καξθηλνπαζείο θαη απόιπηε αλαπεξία - ζθιήξπλζε θαηά πιάθαο - 

παξαπιεγηθνί κε πνζνζηό αλαπεξίαο άλσ ησλ 80% πιήξεο απαιιαγή. 

 Οξθαλά αλήιηθα ηέθλα θαη από ηνπο δύν γνλείο πνπ ζπλνηθνύλ κε παππνύ-γηαγηά πιήξεο 

απαιιαγή κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 18
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη ηνπ ηειεπηαίνπ παηδηνύ 

 Πνιύηεθλνη – ηξίηεθλνη  κείσζε  50% 

 

          ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ: 

 Ζ κείσζε αθνξά ηελ πξώηε θαηνηθία (ηδηόθηεηε ή ελνηθηαδόκελε)  

 Σν νηθνγελεηαθό εηζόδεκα γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο λα κελ μεπεξλά ηηο 30.000 € 

 ΑΜΔΑ – Πξνζθόκηζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο – γλσκάηεπζεο Α/ζκηαο πγεηνλνκηθήο 

επηηξνπήο 

 Πνιύηεθλνη – ηξίηεθλνη θ.ιπ. - πξνζθόκηζε εθθαζαξηζηηθνύ ζεκεηώκαηνο πηζηνπνηεηηθνύ 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θαη βεβαίσζε ζπνπδώλ γηα ηα ηέθλα  

     

Β) ΥΡΖΔΗ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΩΝ ΚΑΗ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΩΝ ΥΩΡΩΝ 

Σα ηέιε ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη θνηλνρξήζησλ ρώξσλ παξακέλνπλ ηα ίδηα ρσξίο θακία 

αύμεζε, όπσο απηά είραλ πξνζδηνξηζηεί θαηά ην πξνεγνύκελν νηθνλ. έηνο, πξνζζέηνληαο κόλν 

ην ηέινο ρξήζεο Θεάηξνπ Βνπλνύ, πνζό ην νπνίν ζα δηαηεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε 

ιεηηνπξγηθώλ αλαγθώλ ηνπ ζεάηξνπ: 

 Βόξεηα Παξαιία (Παξαιηαθνί δξόκνη)  θαη 

Νόηηα Παξαιία (νδνί Μεγ. Αιεμάλδξνπ- Οξεζηηάδαο- 

Λεσθόξνο Κύθλσλ-Αζαλαζίνπ Γηάθνπ-Πηνιεκαίσλ  

Δξκνύ θαη Κέληξν Πόιεσο     : 19,00 €/η.κ.
 
εηεζίσο 

 Τπόινηπνη ρώξνη πόιεσο Καζηνξηάο    : 15,00 €/η.κ.
 
εηεζίσο 

 Δθηόο ζρεδίνπ πόιεσο     : 7,50 €/ η.κ.
 
εηεζίσο 

 Γηα όιεο ηηο Γεκνηηθέο θαη Σνπηθέο Κνηλόηεηεο  : 7,00€/ η.κ.
 
εηεζίσο 

 Σέινο θαηάιεςεο πεδνδξνκίνπ ή νδνύ από απηνύο  

            πνπ εθηεινύλ νπνηαζδήπνηε θύζεσο  

            ηερληθννηθνδνκηθέο εξγαζίεο γηα ηελ  

            ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ    : 5,00 €/η.κ
  
κεληαίσο   

 Σέινο ρξήζεο Θεάηξνπ Βνπλνύ    : 150,00€ εθάπαμ αλά παξάζηαζε 

 

Γ) ΣΔΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΩΝ (άξζξα 15 & 18 Β.Γ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπσο ηζρύεη) 

Σα ηέιε δηαθεκίζεσλ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2018 παξακέλνπλ σο έρνπλ, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ 

αξηζ. 304/2011, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 422/2011 απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

πιελ πεξίπησζεο α. ήηνη : 

Κ α η ε γ ν ξ ί α  Α΄ 

Γηα δηαθεκίζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ή αλαξηώληαη ή επηθνιινύληαη: 

α) κέζα ζε κόληκα θαη ζηαζεξά ή πξνζσξηλά θαη θηλεηά πιαίζηα, ηα νπνία ηνπνζεηνύληαη ζε 

πιαηείεο, νδνύο, πεδνδξόκηα, δεκόζηνπο θαη θνηλόρξεζηνπο γεληθά ρώξνπο πνπ θαζνξίδνληαη κε 

απόθαζε ηνπ νηθείνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ,  πνζό    0,37 αλά ηεηξαγσληθό  κέηξν 

β) ζηηο πεξηθξάμεηο αθάιππησλ ρώξσλ θαη αλεγεηξόκελσλ ή εγθαηαιεηκκέλσλ νηθνδνκώλ κε 

ζπλαίλεζε ηνπ ηδηνθηήηε ή λνκέα ή ηνπ δηαρεηξηζηή απηώλ,  

γ) ζε ρώξνπο ζηδεξνδξνκηθώλ, ιηκεληθώλ θαη αεξνπνξηθώλ ζηαζκώλ θαζώο θαη ζε ρώξνπο ζηαδίσλ 

θαη γεπέδσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηε Γηνίθεζε ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ,  

δ) κέζα ζε θαηαζηήκαηα, θηλεκαηνγξάθνπο, ζέαηξα θαη άιινπο δεκόζηνπο ρώξνπο θαη  

ε) ζε πεξίπηεξα, ζηέγαζηξα αθεηεξηώλ θαη ζηάζεσλ αλακνλήο επηβαηώλ ιεσθνξείσλ αζηηθώλ θαη 

ππεξαζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ: 

0,50 €/m
2 

εβδνκαδηαίσο. Πεξηπηώζεηο β,γ,δ,ε 
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Κ α η ε γ ν ξ ί α   Β΄ 

α) Γηα δηαθεκίζεηο θσηεηλέο ζε ζηέγεο ή δώκαηα θαζώο θαη γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κε 

ειεθηξηθέο εθεκεξίδεο: 72,00 €/m
2
 εηεζίσο 

β) Γηα θσηεηλέο ζε νπνηνπζδήπνηε άιινπο ρώξνπο: 29,00 €/m
2
 εηεζίσο 

γ) Γηα κε θσηεηλέο ή θσηηδόκελεο ζε ζηέγεο: 20,00 €/m
2
 εηεζίσο 

Κ α η ε γ ν ξ ί α   Γ΄ 

Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζηα νρήκαηα ζηδεξνδξόκσλ, ηξνρηνδξόκσλ ειεθηξνθίλεησλ 

απηνθηλήησλ θαη θάζε ηύπνπ νρήκαηα δεκόζηαο ρξήζεο ή ζηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα απηώλ, 

δηαζηάζεσλ 30Υ50 εθαηνζηά κέηξα: 2,00 € κεληαίσο, αλεμάξηεηα από ηηο εκέξεο ρξεζηκνπνίεζεο. 

Γηα δηαθεκίζεηο ηεο θαηεγνξίαο απηήο κεγαιύηεξσλ δηαζηάζεσλ θαηαβάιιεηαη αλάινγν 

πνιιαπιάζην ηέινο. 

Κ α η ε γ ν ξ ί α   Γ΄ 

α) Γηα δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη κέζα ζε εζηηαηόξηα, θαθελεία θαη παξεκθεξή θαηαζηήκαηα κε 

εκεξνιόγηα, δώξα έληππα θάζε είδνπο, παξαζηάζεηο ή ιέμεηο ζε απηνθόιιεηα ή είδε κε 

δηαθεκηζηηθέο παξαζηάζεηο ή ιέμεηο θαζώο θαη δηαθεκίζεηο πνπ γίλνληαη από αέξνο κε 

νπνηνλδήπνηε ηξόπν νξίδεηαη ηέινο ζε πνζνζηό 2% επί ηεο δηαθεκηζηηθήο δαπάλεο πνπ 

θαηαβάιιεηαη. 

β) Γηα ηε δηελέξγεηα δηαθήκηζεο κε θέηγ-βνιάλ, αθίζεο θιπ πιηθά επηβάιινληαη ηέιε θαζαξηζκνύ 

ησλ ξππαλζεζόκελσλ ρώξσλ. Σα πνζά ησλ ηειώλ θαζνξίδνληαη θάζε θνξά από ηνλ ηζρύνληα 

θαλνληζκό θαζαξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ. 

 

Γ) ΣΔΛΖ ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΑΡΔΠΗΓΖΜΟΤΝΣΩΝ & ΔΠΗ ΣΩΝ ΔΚΓΗΓΟΜΔΝΩΝ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΩΝ 0,5 % θαη 5 % . 

ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 339/76 αλαθέξνληαη νη Γήκνη πνπ πξέπεη λα επηβάιινπλ ην ηέινο 

δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ. Ο Γήκνο καο δελ αλήθεη ζε θάπνηα από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη.  

Όκσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 6 παξ.2 ηνπ Ν. 1080/80 κπνξνύλ λα επηβάιινπλ ην ηέινο 

δηακνλήο παξεπηδεκνύλησλ θαη νη ππόινηπνη Γήκνη θαη Κνηλόηεηεο ηεο ρώξαο, κεηά από απόθαζε 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αλ ε απόθαζε ιεθζεί κέρξη ηέινπο Ηνπλίνπ ηζρύεη από 1
εο

 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

επνκέλνπ έηνπο. 

Ζ επηβνιή ηνπ ηέινπο θξίλεηαη επηβεβιεκέλε ιόγσ ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ πνπ 

πξνέξρνληαη από ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε θαη ηελ επηβάξπλζε πνπ δέρεηαη ε πεξηνρή ιόγσ ησλ 

επηζθεπηώλ. ε θάζε πεξίπησζε νη απαηηνύκελνη πόξνη γηα ηελ θάιπςε ησλ επηπιένλ αλαγθώλ ζε 

θξίζηκνπο ηνκείο όπσο ε θαζαξηόηεηα, ην δίθηπν θσηηζκνύ, ε αλάπηπμε ππνδνκώλ ( έξγα 

νδνπνηίαο, εμσξατζκνί, έξγα αλαπιάζεσλ θιπ), επηηάζζνπλ ηελ επηβνιή ηνπ ηέινπο. 

Σν ηέινο αλέξρεηαη ζε πνζνζηό 0,5% επί ηνπ κηζζώκαηνο θιίλεο γηα ηηο μελνδνρεηαθέο 

επηρεηξήζεηο πάζεο ιεηηνπξγηθήο κνξθήο (μελνδνρείσλ, MOTELS, BUNGALOWS, μελώλσλ θαη 

επηπισκέλσλ δηακεξηζκάησλ) θαη πάζεο θαηεγνξίαο. 

Γηα ηε ξύζκηζε ησλ εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύλ ην ηέινο ζα εθαξκνζηνύλ νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 1080/80, όπσο ηζρύνπλ θάζε θνξά. 

Δπηβάιιεηαη ηέινο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ εζηηαηνξίσλ θιπ ζε πνζνζηό 0,5% (όπσο 

νξίδεη ην άξζξν 20 ηνπ Ν.2539/97 & ην άξζξν 23 ηνπ Ν.3756/09) ζηα αθαζάξηζηα έζνδα ησλ:  

Α.) Κάζε είδνπο , κνξθήο θαη νλνκαζίαο θαηαζηεκάησλ ζηα νπνία πσινύληαη  γηα θαηαλάισζε 

εληόο ηνπ θαηαζηήκαηνο  ε ζε παθέην, θαγεηά , πνηά , θαθέο , αλαςπθηηθά, γαιαθηνθνκηθά 

πξντόληα θαη γιπθίζκαηα εθόζνλ θαηά ηελ άδεηα πνύ έρεη εθδνζεί, δηαζέηνπλ πάγθνπο ε 

ηξαπεδνθαζίζκαηα εληόο  ε εθηόο ηνπ θαηαζηήκαηνο  

β δπζνπσιείσλ θαη κπαξ αλεμαξηήησο ηδηαίηεξεο νλνκαζίαο θαη θαηεγνξίαο θαληηλώλ 

 ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη ηα θαηαζηήκαηα ησλ πην πάλσ πεξηπηώζεσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κέζα ζε 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο θάζε ιεηηνπξγηθήο κνξθήο θαη θαηεγνξίαο θαζώο θαη ηα νξγαλσκέλα 

ΟΤΠΔΡ – ΜΑΡΚΔΣ ζηα νπνία πσινύληαη έηνηκα θαγεηά. 
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Πξνθεηκέλνπ γηα λπρηεξηλά θέληξα αίζνπζεο ρνξνύ θαη άιια θαηαζηήκαηα κε πνηά θαη 

ζέακα, θαθσδεία, θέληξα δηαζθέδαζεο( θακπαξέ, λαηη θιακπ, θνζκηθέο ηαβέξλεο, κπνπάη) θαη 

ρνξεπηηθά θέληξα κε κνπζηθή. Σν αλσηέξσ ηέινο επηβάιιεηαη ζε πνζνζηό 5% 

εκεηώλεηαη όηη ζην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο ηζρύεη ην ζύζηεκα αληηθεηκεληθνύ 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ. 

 

Δ) ΣΔΛΖ ΒΟΚΖ : Αξκνδηόηεηα ηεο Πεξηθέξεηαο  

 

Σ) ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ - ΣΔΛΖ ΚΟΗΜΖΣΖΡΗΩΝ 

Καζνξίδεηαη ε επηβνιή δηθαησκάησλ σο αθνινύζσο: 

Γ.Κ. Καζηνξηάο 

1. Σέινο Σαθήο: 200  επξώ γηα ηελ αξρηθή επηαεηία  

ην αλσηέξσ πνζό ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 40 επξώ δηθαίσκα ηαθήο, 40 επξώ ηέινο εθηαθήο  θαη 

20 επξώ  θάζε έηνο γηα ηα πξώηα 6 έηε πέξαλ ηνπ έηνπο ζαλάηνπ. 

2. Σέινο ρξήζεο ηάθνπ (Αλαλέσζε) 100 επξώ γηα ηα επόκελα δύν έηε πέξαλ ηεο επηαεηίαο θαη 150 

επξώ αλά έηνο γηα θάζε επόκελν έηνο πέξαλ ηεο παξέιεπζεο ησλ ελλέα εηώλ  

3. Σέινο εθηαθήο: 50 επξώ γηα ηελ εθηαθή ζαλόλησλ πνύ έρνπλ εληαθηαζζεί πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρύνο ηνπ θαλνληζκνύ ησλ θνηκεηεξίσλ. 

4. Σέινο ρξήζεο νζηενθπιαθίνπ: 100 επξώ εθάπαμ (25 επξώ γηα ηελ παξνρή νζηενζήθεο θαη 75 

επξώ γηα ηελ  δεθαεηή θύιαμε ησλ νζηώλ ζην νζηενθπιάθην) 

Μεηά ηελ παξέιεπζε δέθα εηώλ ππάξρεη δηθαίσκα παξάηαζεο γηα άιια δέθα (10) έηε κε αληίζηνηρν 

ηέινο ίζν κε 50 επξώ εθάπαμ 

Οη εηζπξάμεηο ησλ δηθαησκάησλ από ηα λεθξνηαθεία ζα δηαηεζνύλ  απνθιεηζηηθά γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε ησλ θνηκεηεξίσλ. 

 

Ε) ΣΔΛΖ  ΑΡΓΔΤΖ 

Γηα πεξηνρέο όπνπ δελ ιεηηνπξγεί ΣΟΔΒ: 

- 6,00 επξώ αλά  ζηξέκκα γηα θαιιηέξγεηεο θαζνιηώλ θαη νπσξνθεπεπηηθώλ 

- 3,00 επξώ αλά ζηξέκκα γηα θαιιηέξγεηεο κεδηθήο θιπ 

Σα έζνδα πνύ πξνθύπηνπλ δηαηίζεληαη απνθιεηζηηθά γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αξδεπηηθώλ δηθηύσλ 

ηνπ Γήκνπ. 

 

Ζ)  ΣΔΛΖ ΥΡΖΖ ΤΓΑΣΟΠΤΡΓΩΝ 

Όπνπ ππάξρνπλ πδαηόππξγνη 1,00 επξώ αλά ζηξέκκα γηα όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο, πιελ 

ηξηθπιιηνύ – αξσκαηηθώλ θπηώλ  θαη ρνξηνιίβαδσλ. 

Σα έζνδα πνπ πξνθύπηνπλ ζα θαιύςνπλ αλάγθεο Ζιεθηξνδόηεζεο θαη ζπληήξεζεο ησλ 

πδαηόππξγσλ. 

 

Θ)  ΣΔΛΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΣΑΘΜΔΤΖ 

1. Δηήζην  ζήκα κνλίκσλ θαηνίθσλ ζηνπο Υώξνπο ειεγρόκελεο ηάζκεπζεο: 25 επξώ εηεζίσο 

2. Μεληαία θάξηα ζηα Παξθηλγθ Δ: 10,00 επξώ 

3. Μεληαία θάξηα ππνινίπσλ ρώξσλ ειεγρόκελεο ζηάζκεπζεο: 10,00 επξώ 

4. Πξόζηηκν κε θαηαβνιήο αληηηίκνπ: 20,00 επξώ 

εκείσζε: Σν πξόζηηκν θαηαβνιήο αληηηίκνπ εάλ θαηαβάιιεηαη εληόο δέθα εκεξώλ κεηώλεηαη ζην 

ήκηζπ. 

 

Η) ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΖΜΔΡΖΗΟΤ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΟΤ ΣΔΛΟΤ ΠΩΛΖΣΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 

ΑΓΟΡΩΝ 

Άξζξν 7 ηνπ Ν.4264/2014 ΦΔΚ 118/15-5-2014 ηεύρνο Α 

 ΛΑΪΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΟΡΗΑ 

Παξαγσγνί: 1,00 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6



 

Έκπνξνη νπσξνιαραληθώλ: 1,00 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 

Βηνηερληθά είδε: 1,00 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 

 ΛΑΪΚΖ ΑΓΟΡΑ – ΜΑΝΗΑΚΩΝ – ΜΔΟΠΟΣΑΜΗΑ 

Παξαγσγνί: 0,50 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 

Έκπνξνη νπσξνιαραληθώλ: 0,50 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 

Βηνηερληθά είδε: 0,50 επξώ/ηξερνύκελν κέηξν 
 

Ζ παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό : 370/17 

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη, όπσο αθνινπζεί:  

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

 

 

 

Ησάλλεο Σόκνπ 

Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

 

 

 

 

Υξηζηίλα Πξνβηά 

ΣΑ ΜΔΛΖ : 

Λ.Παπαδεκεηξίνπ, .Ληάλνο, Υ.Γακηαλνύ, Δ.ηεξγηόπνπινο, 

Μ.Αλησλίνπ, Λ.Εήζεο, Π.Γάγγαο, Γ.Παπαδόπνπινο, 

Γ.Πεηξόπνπινο, Θ.Μπισλάο, Γ.Κσηνύιαο, Μ.Μπηληάθνο, 

Γ.Καπξήο, Γ.ηπιηάδεο, Α.ηνύκπαο, Ά.Πεηζάιληθνπ, 

Κ.Αλησληάδεο, .Φνπιηξάο, Δ.Υαηδεζπκεσλίδεο, 

Υ.Παξραξίδεο, Γ.Μνπηίδεο, Β.Βειιίδεο, Α.Αζαλαζίνπ, 

Α.Καξαληθνιόπνπινο,. 

 

ΑΔΑ: 72ΨΩΩΕΥ-ΜΩ6
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