
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 27502/11-12-2018 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 

18:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ αριθ. 

πρωτ.: 27229/06-12-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., που δημοσιεύθηκε στον 

ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Δήμου και επιδόθηκε με 

κάθε νόμιμο μέσο στους Δημοτικούς Συμβούλους, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα:  

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

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 41 Δημοτικών 

Συμβούλων ήταν:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ : 24 

1.  Τόμου Ιωάννης - Πρόεδρος Δ.Σ. 

2.  Παπαδημητρίου Λεωνίδας - Αντιδήμαρχος 
 3.  Λίτσκας Διονύσιος - Αντιδήμαρχος 

4.  Στεργιόπουλος Ευάγγελος - Αντιδήμαρχος 

5.  Στούμπας Αντώνιος - Αντιδήμαρχος 

6.  Πετσάλνικου Άννα - Αντιδήμαρχος 

7.  Αντωνιάδης Κωνσταντίνος - Αντιδήμαρχος 

8.  Φωτιάδης Νικόλαος 

9.  Παπαδόπουλος Γεώργιος 

10.  Μυλωνάς Θεόδωρος 

11.  Βασιλειάδης Γεώργιος 

12.  Λιάνος Σωκράτης 

 

13.  Δαμιανού Χρήστος 

14.  Σαναλίδης Γεώργιος 

15.  Στυλιάδης Δημήτριος 

16.  Αντωνίου Μαλαματή 

17.  Ζήσης Λάζαρος 

 18.  Δάγγας Παναγιώτης 

19.  Παρχαρίδης Χρήστος 

20.  Πετκανάς Γεώργιος 

21.  Τσαϊρίδης Αλέξανδρος 

22.  Μουτίδης Δημήτριος 
 23.  Καραπατσακίδης Νικόλαος 

24.  Αθανασίου Αθανάσιος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ : 17

1.  Καπρής Δημήτριος - Αντιδήμαρχος 

 2.  Τέρψης Αθανάσιος 

 3.  Πετρόπουλος Δημήτριος 

4.  Κωτούλας Δημήτριος 

 5.  Μπινιάκος Μιχαήλ 

6.  Μπαμπάκος Γεώργιος 

7.  Φουλιράς Στυλιανός  

 8.  Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ 
 9.  Θεοδοσόπουλος Ιάκωβος 

10.  Υφαντίδης Δαμιανός 

11.  Τόσκος Πέτρος 

 12.  Ιωσηφίδου – Παπαδοπούλου Άννα 

13.  Βελλίδης Βασίλειος 
 14.  Βασιλειάδης Νικόλαος 

15.  Κουμπάνη Βασιλική 

 16.  Καρανικολόπουλος Αθανάσιος 

17.  Χαραμοπούλου Βασιλική 
 

 

ΑΠΩΝ ο Δήμαρχος Καστοριάς Ανέστης Αγγελής. 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Νεράντζα Κατσιαμάκη, υπάλληλος του Δήμου Καστοριάς, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Σημειώνεται ότι  από τη συνεδρίαση αποχώρησαν με την άδεια του Προέδρου οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Παρχαρίδης και Δημήτριος Μουτίδης, μετά τη συζήτηση του 4
ου

 θέματος. 

 

ΑΔΑ: 60Ε2ΩΕΥ-Φ7Φ



 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως εξής τα θέματα 

της ημερησίας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2019 Δήμου 

Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 426/18 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του ΔΣ: 

Α) Την από 26-11-2018 εισήγηση της αναπληρώτριας Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών, η 

οποία έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1080/1980 ¨Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί 

των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών 

διατάξεων¨ (ΦΕΚ 246/ τ. Α΄/22.10.1980).  

2. Τις διατάξεις του άρθρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού που 

προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του 

άρθρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιούνται σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 

3. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 (παρ. 1 εδαφ. ζ) του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010). 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 

7. Την ΑΔΣ 370/2017 με θέμα «Επιβολή τελών, Δικαιωμάτων, εισφορών οικ. Έτους 2018 Δήμου 

Καστοριάς» 

8. Την με Α.Π. οικ. 38347/25-7-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019 – 

τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης». 

9. Την με Α.Π. 24338/9-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Καθαριότητας 

10. Την από 26-11-2018 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Καθαριότητας που αφορά τα τέλη κοιμητηρίων 

11. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα ηλεκτροφωτισμού 

12. Τον απολογισμό οικ. Έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. 

13. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς μέχρι το Σεπτέμβριο 2018. 

 

και αναλύοντας τις προβλεπόμενες δαπάνες και τις κατ’ εκτίμηση εισπράξεις τελών καθαριότητας 

και φωτισμού για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 

 

Διαπιστώνει : 

 
Από την εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι τη λήξη του οίκον έτους 2018   (2.000.000,00) και την 

εκτίμηση των εξόδων 2.933.000,00 προκύπτει αρνητική  Διαφορά  ύψους  933.000,00    ποσό το οποίο 

πρέπει να προστεθεί στα έξοδα του έτους 2019 σύμφωνα με την παράγραφο Β3 του άρθρου 3 της  με Α.Π. οικ 

38347/25-7-2018 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 

(Β΄253) απόφασης». 

 

Μετά από τα παραπάνω στο σύνολο των εξόδων του έτους 2019 (3.001.921,00) πρέπει να προστεθεί 

και το ποσό των 933.000,00€  ως αρνητική διαφορά έτους 2018. 

Σύνολο Εξόδων  2019 : 3.001.921,00 + 933.000,00 = 3.934.921,00 €   

 

https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρο-25-12/
https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/0311-%cf%84%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b8%ce%b1%cf%81%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b1%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%cf%86%cf%89%cf%84%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%8d-%ce%ac%cf%81%ce%b8/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027&ids=8786,8787
https://dimosnet.gr/blog/laws/αρθρον-4-τέλος-καθαριότητος/
ΑΔΑ: 60Ε2ΩΕΥ-Φ7Φ



 

Το σύνολο των εσόδων της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού με τους υπάρχοντες συντελεστές 

ανέρχεται σε: 

Τέλη καθαριότητας 2.938.087,05 

Δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών 362.932,58 

ΣΥΝΟΛΟ 3.301.019,63 

 

Το σύνολο εξόδων 2019 ύψους 3.934.921,00 δεν καλύπτεται από το σύνολο των εσόδων όπως αυτά 

προκύπτουν με τους υπάρχοντες συντελεστές. 

 

Το πρόβλημα αυτό προκύπτει από τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει από τα τέλη που ενσωματώνονται στις 

καταστάσεις της ΔΕΗ και σε αυτά  που αποδίδονται στο Δήμο διότι  μεγάλος αριθμός  των δημοτών πληρώνει 

τμηματικά τους λογαριασμούς της ΔΕΗ  με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται πολλές οφειλές προς το Δήμο από 

τα  ανείσπρακτα τέλη καθαριότητας και φωτισμού (μέχρι και τον Αύγουστο 2018 τα ανείσπρακτα τέλη 

ανέρχονται σε 936.616,80€. 

 

Και εισηγείται:  

 

Την αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού κατά 0,25€ τις οικίες, 0,35€ τα καταστήματα και 

0,03€ του δημοτικού φωτισμού, προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2019  

 

Β) την υπ’ αριθ. 313/18 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΥΣΘΩΕΥ-9ΘΣ), περί 

καθορισμού τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2019, με την οποία εισηγείται  

προς το Δημοτικό Συμβούλιο:  

α) τη μη αύξηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το οικ. έτος 2019 και την διατήρησή 

τους στα ποσά του οικ. έτους 2018, εκτιμώντας ότι η διαφορά του αρνητικού υπολοίπου θα 

καλυφθεί από τις εισπράξεις από τα οφειλόμενα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, σύμφωνα με την 

απεικόνιση της κατάστασης της ΔΕΗ, όπου εμφαίνονται τα υπόλοιπα των ανείσπρακτων οφειλών 

από τα δημοτικά τέλη. Παράλληλα εξαντλείται κάθε προσπάθεια από τους Δήμους της Δυτ. 

Μακεδονίας ώστε να περιοριστεί η δαπάνη της ιδίας συμμετοχής των Δήμων προς τη ΔΙΑΔΥΜΑ, 

που το γεγονός αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση των επιβαλλόμενων τελών. Επίσης 

ήδη έχει δρομολογηθεί η εκπόνηση μελέτης για την αντικατάσταση των κοινών λαμπτήρων 

ηλεκτροφωτισμού με σύγχρονους λαμπτήρες LED, που σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία 

τεχνοκρατικά φέρεται ότι προκύπτει σοβαρή μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 

εξωτερικού φωτισμού (ΚΑΕ: 20.7425.02 Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του Δημοτικού 

ηλεκτροφωτισμού). 

β) τον καθορισμό των λοιπών τελών και δικαιωμάτων, όπως αυτά προτείνονται στην από 26-11-

2018 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών και παρατίθενται στην απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, που συνοδεύουν την παρούσα απόφαση. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το ΔΣ να αποφασίσει σχετικά. 

Το ΔΣ έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του ΔΚΚ και όλα τα 

ανωτέρω 

 

αποφασίζει    κατά    πλειοψηφία  

 

Καθορίζει τα Τέλη –  Δικαιώματα –  Εισφορές για το οικονομικό έτος 2019 του 

Δήμου Καστοριάς ,  ως εξής:  

 

 

ΑΔΑ: 60Ε2ΩΕΥ-Φ7Φ



 

Α) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  
      

Ως προς τα ηλεκτροδοτούμενα: Διατηρούνται στα επίπεδα του 2018. 

Ως προς τα μη ηλεκτροδοτούμενα: καθορίζεται ενιαίο τέλος για όλες τις Δημοτικές και 

Τοπικές Κοινότητες, καθαριότητας 0,45 €/τμ και ηλεκτροφωτισμού 0,05 €/τμ, (σύμφωνα με 

το άρθρο 222 του Ν. 4555/18). 

 

Αναλυτικά: 
 

1. Δ. Κ.  Καστοριάς:   

α) κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: 1,20 €/τ.μ. 

β) καταστήματα κλπ χώροι: 3,85 €/τ.μ. 

Σύνολο εσόδων :  

Α. Κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κλπ: 725.977,00 x 1,20€ =     871.172,40€ 

Β. Καταστήματα κλπ χώροι:                                                   265.046,00 x 3,85 € = 1.020.427,10€ 

γ) δημοτικός φόρος φωτιζόμενων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,20 €/τ.μ. ετησίως 

Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται σε 0,10 €/τμ 

δ)  1. Για στεγασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1,00 €/τ.μ. 

     2. Για στεγασμένους χώρους Β΄ κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού 

άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,50 €/Τ.Ε. για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.   

Για το πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν ο συντελεστής είναι 0,30 €/τμ  

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται: 0,05€ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,05€ 

Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα,  

επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, 

επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 €/τ.μ.  

ε) Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται : 0,45€ 

    Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,45€ 

 

 

2. Δ.Κ. Μανιάκων, Δ.Κ. Μεσοποταμίας, Τ.Κ. Μαυροχωρίου, Τ.Κ. Κορησού, Τ.Κ. Δισπηλιού: 

α) κατοικίες: 0,90€/τ.μ. 

β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,95 €/τ.μ. 

Σύνολο εσόδων :  

 Α. Κατοικίες, κλπ:…………………………………………. 426.816 x 0,90€ = 384.134,40€ 

 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: …………………………….    149.664 x 1,95€ = 291.844,80€  

γ) δημοτικός φόρος φωτιζόμενων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,17 €/τ.μ. ετησίως 

     Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται σε  0,08 €/τμ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται: 0,05€ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,05€ 

δ)  1. Για στεγασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 

     2. Για στεγασμένους χώρους Β΄ κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού 

άνω των 1.000 τ.μ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,50 €/τ.μ. για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.   

Για το πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν ο συντελεστής  ειναι,0,30 €/τμ  

Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα,  

επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, 

επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 €/τ.μ.  

ε) Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται : 0,45€ 

    Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,45€ 

 

 

ΑΔΑ: 60Ε2ΩΕΥ-Φ7Φ



 

3. Οικισμός Κολοκυνθούς, Τ.Κ. Πενταβρύσου, Τ.Κ. Χιλιοδένδρου, Τ.Κ. Οινόης, Οικισμός 

Ποριάς, Τ.Κ. Τοιχιού, Τ.Κ. Πολυκάρπης, Τ.Κ. Λεύκης: 

α) κατοικίες: 0,70 €/τ.μ. 

β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,55 €/τ.μ. 

Σύνολο εσόδων :  

 Α. Κατοικίες, κλπ:…………………………………………. 218.155 x 0,70€ = 152.708,50 € 

 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: …………………………….      43.060 x 1,55€ =   66.743,00 € 

γ) δημοτικός φόρος φωτιζόμενων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,14 €/τ.μ. ετησίως 

Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται σε  0,07 €/τμ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται: 0,05€ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,05€ 

 

δ)  1. Για στεγασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 

     2. Για στεγασμένους χώρους Β΄ κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού 

άνω των 1.000 τ.μ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,50 €/τ.μ. για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.   

Για το πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν ο συντελεστής  ειναι,0,30 €/τμ  

Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα,  

επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, 

επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 €/τ.μ.  

ε) Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται : 0,45€ 

    Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,45€ 

 

 

4. Τ.Κ. Κλεισούρας, Τ.Κ. Βασιλειάδας, Οικισμός Σταυροποτάμου, Τ.Κ. Μελισσοτόπου,  

Τ.Κ. Καλοχωρίου, Τ.Κ. Δενδροχωρίου, Τ.Κ. Λιθιάς, Τ.Κ. Αγ. Κυριακής, Τ.Κ. 

Μεταμόρφωσης, Τ.Κ. Κορομηλιάς, Τ.Κ. Τσάκωνης, Οικισμός Φωτεινής, Τ.Κ. Ιεροπηγής: 

α) κατοικίες: 0,55€/τ.μ. 

β) καταστήματα κλπ χώροι: 1,25€/τ.μ. 

Σύνολο εσόδων :  

 Α. Κατοικίες, κλπ:…………………………………………. 171.894 x 0,55€ = 94.541,70 € 

 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: …………………………….      20.080 x 1,25€ = 25.100,00 € 

γ) δημοτικός φόρος φωτιζομένων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,12 €/τ.μ. ετησίως 

Για τους μη στεγασμένους χώρους ορίζεται σε  0,06 €/τμ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται: 0,05€ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,05€ 

 

δ)  1. Για στεγασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1,00 €/τ.μ. 

     2. Για στεγασμένους χώρους Β΄ κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού 

άνω των 1.000 τ.μ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,50 €/τ.μ. για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.   

Για το πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν ο συντελεστής  ειναι,0,30 €/τμ  

Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα,  

επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, 

επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 €/τ.μ.  

ε) Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται : 0,45€ 

    Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,45€ 
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5. Δ.Ε. Κορεστείων, Τ.Κ. Πτεριάς, Τ.Κ. Αυγής, Οικισμός Υψηλού, Τ.Κ. Ομορφοκκλησιάς, 

Τ.Κ. Βυσσινιάς, Οικισμός Αγ. Νικολάου, Τ.Κ. Οξυάς, Τ.Κ. Πολυκέρασου, Οικισμός 

Βέργας, Τ.Κ. Σιδηροχωρίου: 

α) κατοικίες: 0,40 €/τ.μ. 

β) καταστήματα κλπ χώροι: 0,95 €/τ.μ. 

Σύνολο εσόδων :  

 Α. Κατοικίες, κλπ:…………………………………………. 65.853,00 x 0,40€ = 26.341,20 € 

 Β. Καταστήματα κλπ χώροι: …………………………….      5.341,00 x 0,95€ =   5.073,95 € 

γ) δημοτικός φόρος φωτιζόμενων επιφανειών (Άρθρο 10, Ν.1080/80): 0,10 €/τ.μ. ετ. 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται: 0,05€ 

Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,05€ 

 

δ)  1. Για στεγασμένους χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1,00 €/τ.μ. 

     2. Για στεγασμένους χώρους Β΄ κατηγορίας της παρούσας (καταστήματα κλπ χώροι) εμβαδού 

άνω των 1.000 τ.μ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,50 €/τ.μ. για τέλη καθαριότητας και δημοτικού φωτισμού.   

Για το πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν ο συντελεστής  ειναι,0,30 €/τμ  

      Για μη στεγασμένους χώρους που χρησιμοποιούνται για βιομηχανίες, κινηματοθέατρα,  

επιχειρήσεις, πωλήσεις οικοδομικών υλικών, σταθμούς και συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων κλπ, 

επιχειρήσεις ασκούμενες σε μη στεγασμένους χώρους: 0,30 €/τ.μ.  

ε) Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται : 0,45€ 

    Για ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί χώροι : 0,45€ 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : 

 

Α.  Κατοικίες, φιλανθρωπικά και νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.:  € 1.528.898,20 

Β.  Καταστήματα κ.λπ. χώροι:                                                         € 1.409.188,85 

                  Σ Υ Ν Ο Λ Ο                                                                    € 2.938.087,05 

  

Έγινε καταμερισμός και εξορθολογισμός όλων των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας, καθώς 

και έλεγχος πολλών παροχών ηλεκτροδότησης αντλιοστασίων – δημοτικών κτιρίων  γηπέδων κ.λπ., 

για τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαχωρισμού των παροχών και δεν θα επιβαρύνουν την 

ανταποδοτική υπηρεσία με αποτέλεσμα τον περιορισμό των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος και την 

μείωση των δαπανών της υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 

 Επιπλέον, θα ισχύσουν οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές για τις ευπαθείς ομάδες: 

 Για ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και μέχρι 80% )  έκπτωση 80%. 

 Για Νεφροπαθείς - Καρκινοπαθείς και απόλυτη αναπηρία - σκλήρυνση κατά πλάκας - 

παραπληγικοί με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80% πλήρης απαλλαγή. 

 Ορφανά ανήλικα τέκνα και από τους δύο γονείς που συνοικούν με παππού-γιαγιά πλήρης 

απαλλαγή μέχρι τη συμπλήρωση 18
ου

 έτους της ηλικίας και του τελευταίου παιδιού 

 Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι  μείωση  50% 

 

          ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: 

 Η μείωση αφορά την πρώτη κατοικία (ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη)  

 Το οικογενειακό εισόδημα για όλες τις κατηγορίες να μην ξεπερνά τις 30.000 € 

 ΑΜΕΑ – Προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος – γνωμάτευσης Α/θμιας υγειονομικής 

επιτροπής 
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 Πολύτεκνοι – τρίτεκνοι κ.λπ. - προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα  

 

Β) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
 

    Τα τέλη χρήσεως πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων παραμένουν τα ίδια : 

 Βόρεια Παραλία (Παραλιακοί δρόμοι)  και 

            Νότια Παραλία (οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου- Ορεστιάδας- 

            Λεωφόρος Κύκνων-Αθανασίου Διάκου-Πτολεμαίων  

            – Ερμού και Κέντρο Πόλεως    :19,00 €/τ.μ.
 
ετησίως 

 Υπόλοιποι χώροι πόλεως Καστοριάς   :15,00 €/τ.μ.
 
ετησίως 

 Εκτός σχεδίου πόλεως    :  7,50 €/τ.μ.
 
ετησίως 

 Για όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες :  7,00€/τ.μ.
 
ετησίως 

 Τέλος κατάληψης πεζοδρομίου ή οδού από αυτούς, που εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως 

τεχνικοοικοδομικές εργασίες για την τοποθέτηση οικοδομικών υλικών   

       :    5,00 €/τ.μ
 
Μηνιαίως   

 Τέλος χρήσης Θεάτρου Βουνού   :150,00€ εφάπαξ ανά παράσταση 

 

 Ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης σε περίπτωση αυθαίρετης 

χρήσης: 

 

Σε περίπτωση που γίνεται αυθαίρετη χρήση του χώρου, η οποία διαπιστώνεται από το Δήμο ή 

τις Αστυνομικές Αρχές, συντάσσεται έκθεση στην οποία  περιγράφονται αναλυτικά η κατάσταση 

του χώρου, οι επεμβάσεις που έχουν γίνει σε αυτόν, το είδος της χρήσης και τα αντικείμενα που 

έχουν τοποθετηθεί, επισυνάπτεται δε σχετικό σχεδιάγραμμα και, αν απαιτείται, φωτογραφίες ή 

ηλεκτρονικό αρχείο τους.  

Αντίγραφο της έκθεσης παραδίδεται στον ενεργούντα την αυθαίρετη χρήση του χώρου ή 

θυροκολλείται στο κατάστημα σε κάθε άλλη περίπτωση. Παραλλήλως, επιδίδεται στον παραβάτη 

εντολή να άρει την αυθαίρετη κατάληψη του κοινοχρήστου χώρου, αφαιρώντας τα κάθε είδους 

αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτόν μέσα σε επτά (7) ημέρες από την επόμενη της 

επιδόσεως. 

  Αν ο παραβάτης δε συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα απομακρύνονται άμεσα  από 

συνεργείο του Δήμου, ο οποίος μπορεί να ζητήσει για το σκοπό αυτόν τη συνδρομή της οικείας 

αστυνομικής αρχής.  

Τα αντικείμενα που αφαιρούνται καταγράφονται σε ειδική έκθεση, η οποία υπογράφεται από 

τον επικεφαλής του συνεργείου και δεν επιστρέφονται εάν δεν καταβληθεί, ειδικό πρόστιμο για τα 

έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης, ίσο με το ποσό των 200,00€. 
 

 

Γ) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (άρθρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπως 
ισχύει) 

 

Τα τέλη διαφημίσεων για το οικονομικό έτος 2019 παραμένουν ως έχουν (σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμό. 304/2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό. 422/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

πλην περίπτωσης α), ήτοι:  

Κ α τ η γ ο ρ ί α  Α΄ 

Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται: 

α) μέσα σε μόνιμα και σταθερά ή προσωρινά και κινητά πλαίσια, τα οποία τοποθετούνται σε 

πλατείες, οδούς, πεζοδρόμια, δημόσιους και κοινόχρηστους γενικά χώρους που καθορίζονται με 

απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου,  ποσό 0,37€ ανά τετραγωνικό  μέτρο 

β) στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόμενων ή εγκαταλειμμένων οικοδομών με 

συναίνεση του ιδιοκτήτη ή νομέα ή του διαχειριστή αυτών,  
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γ) σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών καθώς και σε χώρους σταδίων 

και γηπέδων που καθορίζονται από τη Διοίκηση των αντίστοιχων φορέων,  

δ) μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους και  

ε) σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων αναμονής επιβατών λεωφορείων αστικών και 

υπεραστικών συγκοινωνιών: 

0,50 €/m
2 

εβδομαδιαίως για τις περιπτώσεις β,γ,δ,ε 

Κ α τ η γ ο ρ ί α   Β΄ 

α) Για διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται με 

ηλεκτρικές εφημερίδες: 72,00 €/m
2
 ετησίως 

β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 29,00 €/m
2
 ετησίως 

γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες: 20,00 €/m
2
 ετησίως 

Κ α τ η γ ο ρ ί α   Γ΄ 

Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα στα οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων και κάθε τύπου οχήματα δημόσιας χρήσης ή στην εξωτερική επιφάνεια αυτών, 

διαστάσεων 30Χ50 εκατοστά μέτρα: 2,00 € μηνιαίως, ανεξάρτητα από τις ημέρες χρησιμοποίησης. 

Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διαστάσεων καταβάλλεται ανάλογο 

πολλαπλάσιο τέλος. 

Κ α τ η γ ο ρ ί α   Δ΄ 

α) Για διαφημίσεις που γίνονται μέσα σε εστιατόρια, καφενεία και παρεμφερή καταστήματα με 

ημερολόγια, δώρα έντυπα κάθε είδους, παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή είδη με 

διαφημιστικές παραστάσεις ή λέξεις καθώς και διαφημίσεις που γίνονται από αέρος με 

οποιονδήποτε τρόπο ορίζεται τέλος σε ποσοστό 2% επί της διαφημιστικής δαπάνης που 

καταβάλλεται. 

β) Για τη διενέργεια διαφήμισης με φέιγ-βολάν, αφίσες κλπ υλικά επιβάλλονται τέλη καθαρισμού 

των ρυπανθησόμενων χώρων. Τα ποσά των τελών καθορίζονται κάθε φορά από τον ισχύοντα 

κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 
 

Δ) ΤΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ & ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 0,5 % και 5 % . 

 

 Στο άρθρο 2 του Ν. 339/76 αναφέρονται οι Δήμοι που πρέπει να επιβάλλουν το τέλος 

διαμονής παρεπιδημούντων. Ο Δήμος μας δεν ανήκει σε κάποια από τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται.  

Όμως σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.2 του Ν. 1080/80 μπορούν να επιβάλλουν το τέλος 

διαμονής παρεπιδημούντων   και οι υπόλοιποι Δήμοι και Κοινότητες της χώρας μετά από απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου. Αν η απόφαση ληφθεί μέχρι τέλους Ιουνίου ισχύει από 1
ης

 Ιανουαρίου του 

επομένου έτους. 

Η επιβολή του τέλους κρίνεται επιβεβλημένη λόγω των αυξημένων αναγκών που 

προέρχονται από την τουριστική κίνηση και την επιβάρυνση που δέχεται η περιοχή λόγω των 

επισκεπτών. Σε κάθε περίπτωση οι απαιτούμενοι πόροι για την κάλυψη των επιπλέον αναγκών σε 

κρίσιμους τομείς όπως η καθαριότητα, το δίκτυο φωτισμού, η ανάπτυξη υποδομών ( έργα 

οδοποιίας, εξωραϊσμοί, έργα αναπλάσεων κλπ), επιτάσσουν την επιβολή του τέλους. 

Το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% επί του μισθώματος κλίνης για τις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις πάσης λειτουργικής μορφής (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενώνων και 

επιπλωμένων διαμερισμάτων) και πάσης κατηγορίας. 

Για τη ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων που αφορούν το τέλος θα εφαρμοστούν οι 

διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1080/80, όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Επιβάλλεται τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων κλπ σε ποσοστό 0,5% (όπως 

ορίζει το άρθρο 20 του Ν.2539/97 & το άρθρο 23 του Ν.3756/09) στα ακαθάριστα έσοδα των:  

α) κάθε είδους, μορφής και ονομασίας καταστημάτων, στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός 

του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
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γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια πού έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα 

εντός ή εκτός του καταστήματος  

β) ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας, καντινών, των 

κέντρων διασκέδασης και των καταστημάτων των πιο πάνω περιπτώσεων, που λειτουργούν μέσα 

σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα 

οργανωμένα ΣΟΥΠΕΡ – ΜΑΡΚΕΤ, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά. 

Προκειμένου για νυχτερινά κέντρα, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και 

θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάιτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και 

χορευτικά κέντρα με μουσική, το ανωτέρω τέλος επιβάλλεται σε ποσοστό 5%. 

       Σημειώνεται ότι στο σύνολο του Δήμου Καστοριάς ισχύει το σύστημα αντικειμενικού 

προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. 
 

Ε) ΤΕΛΗ ΒΟΣΚΗΣ  

Αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  
 

 

ΣΤ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΤΕΛΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 
 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 582/1968, η ίδρυση και συντήρηση 

κοιμητηρίων ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των δήμων. Περαιτέρω, κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 4 του ίδιου Α.Ν., τα δικαιώματα ταφής και η εν γένει λειτουργία των δημοτικών 

κοιμητηρίων ρυθμίζονται από κανονισμού, που ψηφίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται 

επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας των 

κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να υπερβούν το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης.  

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού, μέχρι τις 30/09/2018 προκύπτουν έσοδα ύψους 

16.780,00€, όπως αναλύονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 11.380,00 

0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 2.050,00 

0414 Τέλος ανακομιδής 3.150,00 

0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 200,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 16.780,00 

 

Εκτιμάται ότι μέχρι 31/12/2018 τα έσοδα θα ανέρχονται σε 20.000,00€ περίπου. 

 Οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων είναι: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

 Εργασίες καθαρισμού χώρων κοιμητηρίων 10.000,00 

 Προμήθεια σιδερένιες βάσεις για τοποθέτηση οστεοθηκών 2.000,00 

 Αναλώσιμα υλικά για χώρους κοιμητηρίων 2.000,00 

 Προμήθεια κλιματιστικού για το γραφείο κοιμητηρίων 1.000,00 

 Εργασίες ταφών - εκταφών στα κοιμητήρια 5.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 20.000,00 
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 Καθορίζονται τα τέλη και δικαιώματα για τη Δ.Κ  Καστοριάς ως εξής :  

 

1. Τέλος Ταφής:  200,00  ευρώ για την αρχική επταετία  

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρώ δικαίωμα ταφής, 40,00 ευρώ τέλος εκταφής  

και 20,00 ευρώ  κάθε έτος για τα πρώτα 6 έτη πέραν του έτους θανάτου. 

2. Τέλος χρήσης τάφου (Ανανέωση): 100,00 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα δύο έτη πέραν της 

επταετίας και 150,00 ευρώ ανά έτος για κάθε επόμενο έτος πέραν της παρέλευσης των εννέα ετών. 

3. Τέλος εκταφής: 50,00 ευρώ για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιασθεί πριν την έναρξη 

ισχύος του κανονισμού, εφόσον έχουν εξοφλήσει τα τέλη ανανέωσης μέχρι και το προηγούμενο 

έτος του έτους αίτησης εκταφής.  

4. Τέλος χρήσης οστεοφυλακίου: 100,00 ευρώ εφάπαξ (25,00 ευρώ για την παροχή οστεοθήκης 

και 75,00 ευρώ για τη δεκαετή φύλαξη των οστών στο οστεοφυλάκιο) 

Μετά την παρέλευση δέκα  ετών υπάρχει δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα  (10 ) έτη με 

αντίστοιχο τέλος ίσο με 50,00 ευρώ εφάπαξ. 

5. Ανήλικα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται με βάση την επίσημη ενηλικίωση του Ελληνικού Κράτους, 

χρεώνονται με 160 ευρώ της υποχρεωτικής ταφής της επταετίας (πλην της εκταφής) και δωρεάν 

τέλη για τις ανανεώσεις των τάφων και χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών. 

Ανήλικα τέκνα ενταφιασμένα τα προηγούμενα έτη δωρεάν τέλη για τις ανανεώσεις των τάφων 

και χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών. 

Αν είναι επιθυμία γονέων η ανακομιδή των οστών των ανήλικων τέκνων, η χρέωση του τέλους 

εκταφής θα είναι σύμφωνη με τα τέλη κοιμητηρίων του τρέχοντος έτους. 

 

Ζ) ΤΕΛΗ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
 

Για περιοχές όπου δεν λειτουργεί ΤΟΕΒ 

 6,00 Ευρώ ανά  στρέμμα για καλλιέργειες φασολιών και οπωροκηπευτικών 

 3,00 ευρώ ανά στρέμμα για καλλιέργειες  Μηδικής κλπ 

Τα έσοδα πού προκύπτουν διατίθενται αποκλειστικά για την συντήρηση των αρδευτικών 

δικτύων του Δήμου. 
 

Η) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 
 

Όπου υπάρχουν υδατόπυργοι 1,00 ευρώ ανά στρέμμα για όλες τις καλλιέργειες πλην τριφυλλιού 

– αρωματικών φυτών και χορτολίβαδων. 

 

Τα έσοδα που προκύπτουν θα καλύψουν ανάγκες ηλεκτροδότησης και συντήρησης των 

Υδατόπυργων. 
 

Θ) ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 
 

1. Ετήσιο σήμα μονίμων κατοίκων στους Χώρους Ελεγχόμενης Στάθμευσης 25,00 ευρώ/έτος 

2. Μηνιαία κάρτα στα Πάρκινγκ ΣΕΣ 10,00 ευρώ 

3. Μηνιαία κάρτα υπολοίπων χώρων ελεγχόμενης στάθμευσης 10,00 ευρώ 

4. Πρόστιμο μη καταβολής αντιτίμου 10,00 ευρώ 
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Ι) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ 
ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

 

Καθορίζεται μετά από απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από πρόταση των 

φορέων λειτουργίας, των οικείων Επιτροπών Λαϊκών Αγορών και των Υπηρεσιών της 

Περιφέρειας, που έχουν αρμοδιότητα επί των λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/2017) "Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις". 

 

 

Γίνεται μνεία ότι κατά τη λήψη της παρούσας απόφασης μειοψήφησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. 

Γεώργιος Πετκανάς, καταθέτοντας γραπτώς τα εξής:  

«Προτείνω στο Δ.Σ. να μην αποφασισθεί από τη σημερινή σύνθεση του ΔΣ καμμία απολύτως αύξηση 

των τελών καθαριότητας και φωτισμού για το έτος 2019 και ο καθορισμός των λοιπών τελών και 

δικαιωμάτων να παραμείνουν ως έχουν στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά για την εύρυθμη 

λειτουργία του Δήμου Καστοριάς». 

 

 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό : 426/18 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται, όπως ακολουθεί:  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Ιωάννης Τόμου 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Λ.Παπαδημητρίου, Δ.Λίτσκας, Ε.Στεργιόπουλος, 

Α.Στούμπας, Ά.Πετσάλνικου, Κ.Αντωνιάδης, 

Ν.Φωτιάδης, Γ.Παπαδόπουλος, Θ.Μυλωνάς, 

Γ.Βασιλειάδης, Σ.Λιάνος, Χ.Δαμιανού, Γ.Σαναλίδης, 

Δ.Στυλιάδης, Μ.Αντωνίου, Λ.Ζήσης, Π.Δάγγας, 

Χ.Παρχαρίδης, Γ.Πετκανάς, Α.Τσαϊρίδης, Δ.Μουτίδης, 

Ν.Καραπατσακίδης, Α.Αθανασίου. 
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