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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

ΝΟΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ (αθαηξέζεθε ηκήκα θεηκέλνπ πνπ επαλαιακβάλνληαλ δύν θνξέο) 

ΔΗΜΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ.: 23287/03-12-2019 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 

από ηο πρακηικό ηης σπ’ αριθ. 24/2019 Σακηικής σνεδρίαζης ηοσ  

Δημοηικού σμβοσλίοσ Καζηοριάς 

 

ηελ Καζηνξηά θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα Σρίηη, 26 Νοεμβρίοσ 2019 θαη ώξα 19:30, 

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

22314/22-11-2019 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:  

 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ : 40

1. Μεηαιίδεο Κίκσλ – Πξόεδξνο Γ.. 

2. Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο – Αληηδήκαξρνο  

3. Λίηζθαο Γηνλύζηνο – Αληηδήκαξρνο 

4. Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο – Αληηδήκαξρνο 

5. Γνθόπνπινο Πέηξνο – Αληηδήκαξρνο 

6. Θενράξε – Παπαδάκνπ Όιγα – Αληηδήκαξρνο 

7. Μνπξαηίδεο Χξήζηνο – Αληηδήκαξρνο 

8. Ληάκεο Θεόδσξνο – Αληηδήκαξρνο  

9. Σόζθνο Πέηξνο 

10. Φνπιηξάο ηπιηαλόο 

11. Αιεμαλδξίδεο Νηθόιανο 

12. ηπιηάδεο Γεκήηξηνο 

13. Ρήκνο Αζαλάζηνο 

14. Εήζεο Λάδαξνο 

15. Φηιίππνπ Χξπζνύια 

16. Πέιθαο σθξάηεο 

17. Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε 

18. αιβαξίλαο Ησάλλεο 

19. Φνύθε – Ληάκε Αιεμάλδξα 

20. πύξνπ Αηθαηεξίλε 

21. Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο 

22. Μπόηζαξεο Βαζίιεηνο 

23. Κύξνπ Ησάλλα 

24. αββνπιίδνπ Κπξηαθή 

25. ακαξάο Κσλζηαληίλνο 

26. Γάγγαο Παλαγηώηεο 

27. Λέθθνο Χξήζηνο 

28. Χξεζηάθε Δηξήλε 

29. Γηαλλάθεο Πέηξνο 

30. Μόζρνο Γεώξγηνο 

31. Παπαδνπνύινπ Χξπζνβαιάληνπ 

32. Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο 

33. Βαζηιεηάδεο Πνιπρξόληνο 

34. Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή  

35. Εεζόπνπινο Μηραήι 

36. Σακήιηαο Αιέμαλδξνο 

37. Πεηξόπνπινο ηαύξνο 

38. Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο 

39. Παύινπ Κσλζηαληίλνο 

40. Σίγθαο Γεώξγηνο 

 

ΑΠΟΤΑ ε Γνύθιηα Αλαζηαζία 

 

Από ηνπο Προέδροσς ηων Κοινοηήηων, θιήζεθαλ ιόγσ ύπαξμεο ζεκάησλ, πνπ αθνξνύλ ζηελ 

Κνηλόηεηά ηνπο θαη ήηαλ: 

ΠΑΡΟΝΣΕ/ΠΑΡΟΤΕ:  

1. Κνπξάθιε Χαξίθιεηα – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καζηνξηάο 

2. εξγηαλλίδεο Αλδξέαο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Κνξνκειηάο 

3. Πεγαηζηώηε Αηθαηεξίλε – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Σνηρηνύ 

4. Ηαζσλίδεο Νηθόιανο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Γηζπειηνύ 

5. Μηξθόπνπινο Βαζίιεηνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Μαπξνρσξίνπ  
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ΑΠΟΝΣΕ/ΑΠΟΤΕ:  

1. Μηξθόπνπινο Νηθεθόξνο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Καινρσξίνπ 

2. Γθόγθαο Ησάλλεο – Πξόεδξνο Κνηλόηεηαο Κιεηζνύξαο 

3. Ησάλλνπ Ησάλλεο – Πξόεδξνο πκβνπιίνπ Κνηλόηεηαο Ληζηάο  

 

ΠΑΡΩΝ θαη ν Γήκαξρνο Καζηνξηάο θ. Γηάλλεο Κνξεληζίδεο. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε Νεξάληδα Καηζηακάθε, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Καζηνξηάο, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 

εκεηώλεηαη, όηη από ηε ζπλεδξίαζε απνρώξεζε κε ηελ άδεηα ηνπ Πξνέδξνπ ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο θ. Βαζίιεηνο Μπόηζαξεο, κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο. 

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

ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο: 

 

ΘΕΜΑ 4
ο
 : «Επιβολή Σελών, Δικαιωμάηων και Ειζθορών οικον. έηοσς 2020 Δήμοσ 

Καζηοριάς». 

 

Αριθμός Απόθαζης : 308/19 

 

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

Γ.. ηελ αξηζ. 254/19 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο, ε νπνία αλαιπηηθά έρεη 

σο εμήο: 

ΘΕΜΑ 2ο: «Επιβολι τελϊν, δικαιωμάτων και ειςφορϊν οικονομικοφ ζτουσ 2020» 
 
  Αρικμόσ απόφαςθσ:  254/2019 
 

Ο Πρόεδροσ ειςθγοφμενοσ το ανωτζρω κζμα ζκεςε υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ  τθν 
από 30-10-2019 ςχετικι με το κζμα ειςιγθςθ  τθσ  Αναπλθρϊτριασ  Προϊςταμζνθσ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Τπθρεςιϊν θ οποία ζχει ωσ εξισ:  

 
«ΕΙΗΓΗΗ ΠΡΟ THN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 Με κζμα «Επιβολι  τελϊν, δικαιωμάτων Διμου Καςτοριάσ οικονομικοφ ζτουσ 2020».  
 
Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Σισ διατάξεισ του Ν. 1080/1980 ¨Περί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ 
περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν 
ςυναφϊν διατάξεων¨ (ΦΕΚ 246/ τ. Αϋ/22.10.1980).  

2. Σισ διατάξεισ του άρκρο 25 παρ.11 του Ν.1828/89 τα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ που 
προβλζπονται από τισ διατάξεισ των άρκρων 21 και 22 του ΒΔ 24-9/20-10- 58 (ΦΕΚ Α 171) και του 
άρκρου 4 του Ν. 1080/80 (ΦΕΚ Α 246), ενοποιοφνται ςε ενιαίο ανταποδοτικό τζλοσ 

3. Σισ διατάξεισ τθσ παρ. 1 του άρκρου 1 του Α.Ν. 582/1968 
4. Σισ διατάξεισ του άρκρου 72 (παρ. 1 εδαφ. η) του Ν. 3852/2010 ¨Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 

Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ¨ (ΦΕΚ 87/ τ. 
Αϋ/07.06.2010). 

5. Σισ διατάξεισ του άρκρου 55 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) 
6. Σισ διατάξεισ των άρκρων 185 και  222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 
7. Σισ διατάξεισ του άρκρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) όπωσ τροποποιικθκαν με το 

άρκρο 132 του Ν.4604/2019 (ΦΕΚ 50/Α/26-3-2019) 

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/
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8. Σθν ΑΔ 426/2018 με κζμα «Επιβολι τελϊν, Δικαιωμάτων, ειςφορϊν οικ. Ζτουσ 2019 Διμου 
Καςτοριάσ» 

9. Σθν με Α.Π. οικ 55905/29-7-2019 ΚΤΑ του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν με κζμα 
«Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 – 
τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 7028/2004 (Βϋ253) απόφαςθσ». 

10. Σθν με Α.Π. 17211/ 27-09-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τπθρεςίασ Κακαριότθτασ 
11. Σθν από 14-10-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Τπθρεςίασ Κακαριότθτασ που αφορά τα τζλθ 

κοιμθτθρίων 
12. Σθν με Α.Π. 16447/27-9-2019 ειςιγθςθ τθσ Δ/νςθσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν – Σμιμα θλεκτροφωτιςμοφ 
13. Σον απολογιςμό οικ. Ζτουσ 2018 Διμου Καςτοριάσ. 
14. Σθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ Διμου Καςτοριάσ μζχρι τον Αφγουςτο 2019. 

Ε Ι  Η Γ Ο Τ Μ Α  Σ Ε 

1) ΣΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ 
Σα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ των Διμων και Κοινοτιτων κακορίηονται για κάκε 

ςτεγαςμζνο ι μθ χϊρο ςφμφωνα με το εμβαδόν τθν επιφάνειάσ του με ςυντελεςτι που ορίηεται με 
απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου (Ν.1080/80 και 1828/89). 

Σα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ είναι ανταποδοτικά και πρζπει να καλφπτουν τα αντίςτοιχα 
ζξοδα τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ. 

Μετά τον καταμεριςμό και τον εξορκολογιςμό όλων των δαπανϊν τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ 
και θλεκτροφωτιςμοφ κακϊσ και τον ζλεγχο  πολλϊν παροχϊν θλεκτροδότθςθσ (αντλιοςταςίων, 
δθμοτικϊν κτιρίων, γθπζδων κλπ - για  τα οποία ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία διαχωριςμοφ των παροχϊν - 
και δεν  επιβαρφνουν πλζον τθν ανταποδοτικι υπθρεςία) περιορίςτθκαν ςθμαντικά οι δαπάνεσ τθσ 
υπθρεςίασ Κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ. 

 
Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ κακαριότθτασ του Διμου Καςτοριάσ για το ζτοσ 2020 είναι οι εξισ: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

20.6011.00 Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

663.000,00 

20.6012.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

18.000,00 

20.6021.00 Σακτικζσ αποδοχζσ Σακτικϊν υπαλλ. με ςφμβαςθ αορίςτου 
χρόνο.(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

179.000,00 

20.6021.01 Αποηθμίωςθ απολυομζνων εργ/των (Σακτικοί Τπάλ. με 
ςφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου) 

2.000,00 

20.6022.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

12.000,00 

20.6041.00 Σακτικζσ αποδοχζσ ςυμβαςιοφχων (περιλ/νται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-υμβ. 
εποχιακοί 

40.000,00 

20.6042.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

4.000,00 

20.6055.01 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ 20.000,00 
20.6055.02 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε χριμα 2.000,00 
20.6055.03 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 78.000,00 
20.6055.06 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΚΤ 3.000,00 
20.6055.07 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ (ΒΑΡΕΑ) 4.000,00 
20.6055.15 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ κφριασ ςφνταξθσ  Ν.4387/16 αρ.38 

παρ.1 
58.000,00 

20.6055.16 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε είδοσ 30.000,00 
20.6063.00 Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ενδυςθ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ κ.λ.π.) 
15.000,00 

20.6063.01 Παροχι γάλακτοσ 20.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

20.6253.00 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 8.700,00 
20.6262.00 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 

(πλθν κτιρίων ζργων) 
2.000,00 

20.6263.00 υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 50.000,00 
20.6264.00 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 3.000,00 
20.6265.00 υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 
1.000,00 

20.6271.00 Υδρευςθ δθμοτικϊν κτιρίων κ.λ.π.            500,00 
20.6322.00 Σζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων 3.200,00 
20.6323.00 Δαπάνεσ Σεχνικοφ Ελζγχου Οχθμάτων (ΚΣΕΟ) 2.000,00 
20.6414.02 Δαπάνεσ μεταφοράσ απορριμμάτων ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ 1.069.337.66 
20.6422.00 Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ μετακινοφμενων 

υπαλλιλων 
2.000,00 

20.6462.00 Δθμοςίευςθ προκθρφξεων 500,00 
20.6633.00 Προμικεια χθμικοφ υλικοφ (απολυμαντικά, χθμικά κ.λ.π.) 2.500,00 
20.6634.00 Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ     3.000,00 
20.6641.00 Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων 
  130.000,00 

20.6643.00 Προμικεια καυςίμων για κζρμανςθ και φωτιςμό 4.000,00 
20.6662.00 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων 6.000,00 
20.6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 21.000,00 
20.6671.01 Προμικεια εξοπλιςμοφ ςυνεργείου οχθμάτων 500,00 
20.6671.02 Προμικεια ςυςωρρευτϊν οχθμάτων 3.000,00 
20.6671.03 Προμικεια ελαςτικϊν αυτ/των 25.000,00 
20.6673.00 Ανταλλακτικά  επίπλων και ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 1.000,00 
20.6673.01 Προμικεια εργαλείων κακαριότθτασ 2.000,00 
20.6681.00 Τλικά φαρμακείου 300,00 
20.6699.14 Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ  1.000,00 
 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2.489.537.66 

 
Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ φωτιςμοφ του Διμου Καςτοριάσ για το ζτοσ 2020 είναι οι εξισ: 

20.6211.00 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, Πλατειϊν 
και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 600.000,00 

20.6662. ..  Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 15.000,00 
20.6662. .. Προμικεια θλεκτρολ. λαμπτιρων 59.000,00 
   

 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 674.000,00 

 
Γενικό ςφνολο δαπανϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 3.163.537,66 ευρϊ 
 
   τοιχεία εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τθν  παρ Β3 τθσ  ΚYA οικ 55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 
6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   2018  φνολο ειςπράξεων:  2.147.484,81€ . 
Β  ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ   από 1-1-2018   μζχρι  31-08-2018 : 1.494.513,42 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

03 Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα 906.733,48 

0511 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 128.865,42 

2111 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 366.430,70 

2113 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 138,60 

2119.01 Σακτικά ζςοδα φόρου φωτιηομζνων επιφανειϊν 47.033,51 
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3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.658,51 

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 300,36 

5119 Χρθματικό υπόλοιπο 42.352,84 

 ΤΝΟΛΟ 1.494.513,42 

 
Γ. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ  από 1-1-2019 μζχρι 31-08-2019 : 1.745.259,11 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

03 Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα 1.037.568,05 

0511 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 134.591,81 

2111 Σακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 403.171,72 

2113 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 283,20 

2119.01 Σακτικά ζςοδα φόρου φωτιηομζνων επιφανειϊν 51.743,40 

3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 1.815,10 

3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 84,75 

5119 Χρθματικό υπόλοιπο 116.001,08 

 ΤΝΟΛΟ 1.745.259,11 

 
Δ. ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 με  βάςθ τθν χρονικι πορεία  εκτζλεςθσ του Π/Τ 2019  και 
τα μζχρι ςιμερα ςτοιχεία θ εκτίμθςθ των ειςπράξεων μζχρι 31/12/2019 ανζρχεται ςτο ποςό των 
2.450.000.00.  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

 φνολο ειςπράξεων μζχρι 31/08/2019 1.745.259,11 

 Εκτίμθςθ ειςπράξεων μζχρι 31/12/2019 704.740,89 

 ΤΝΟΛΟ 2.450.000,00 

 
        τα πραγματοποιθκζντα ζςοδα μζχρι 31/08/2019 ζχει ςυμπεριλθφκεί θ εκκακάριςθ μθνόσ Ιουνίου 
2019 και προκφπτουν ανείςπρακτα τζλθ φψουσ 893.402,02€.  
           Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ χϊρασ μασ και του γεγονότοσ ότι 
πολλοί καταναλωτζσ καταβάλλουν τμθματικά τισ οφειλζσ τουσ κάνοντασ ρφκμιςθ ςτθ ΔΕΗ.  
 

ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

2.962.378.94 2.842.150,94 1.892.448,49 

 
ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-08-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

2.962.378.94 2.139.340,25 1.271.225,26 

 
ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2019  ΜΕΧΡΙ 31-08-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 

2.981.287.05 2.327.081,81 1.519.389,92 

   

 
    Σα  εκτιμϊμενα  ζξοδα  μζχρι 31-12-2019 ανζρχονται ςτο ποςό  3.954.997,53 (ςυμπεριλαμβανομζνου  
των δαπανϊν μεταφοράσ απορριμμάτων ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ζτουσ 2019 ποςοφ 919.916,00€ και δϋ δόςθ ζτουσ 
2018 ποςοφ 235.081,53€).  
 

Από τθν εκτίμθςθ των ειςπράξεων μζχρι τθ λιξθ του οίκον ζτουσ 2019   (2.450.000,00) και τθν εκτίμθςθ 
των εξόδων 3.954.997,53 προκφπτει αρνθτικι  Διαφορά  φψουσ  1.504.997,53€ ποςό το οποίο πρζπει να 
προςτεκεί ςτα ζξοδα του ζτουσ 2020 ςφμφωνα με τθν παράγραφο Β3 του άρκρου 3 τθσ  με Α.Π. οικ ΚYA 
οικ 55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν με κζμα 
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«Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 – 
τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 7028/2004 (Βϋ253) απόφαςθσ». 
 

Μετά από τα παραπάνω ςτο ςφνολο των εξόδων του ζτουσ 2020 (3.163.537,66) πρζπει να προςτεκεί 
και το ποςό των 1.504.997,53€ ωσ αρνθτικι διαφορά ζτουσ 2019. 
φνολο Εξόδων  2020 :    3.163.537,66+ 1.504.997,53= 4.668.535,19  
 

Σο ςφνολο  εξόδων 2020 φψουσ 4.668.535,19€ δεν καλφπτεται από το ςφνολο των εςόδων όπωσ 
αυτά προκφπτουν με τουσ υπάρχοντεσ ςυντελεςτζσ. 

 
Σο πρόβλθμα αυτό προκφπτει από τθ μεγάλθ διαφορά που υπάρχει από τα τζλθ που ενςωματϊνονται ςτισ 
καταςτάςεισ τθσ ΔΕΗ και ςε αυτά  που αποδίδονται ςτο Διμο διότι  μεγάλοσ αρικμόσ  των δθμοτϊν 
πλθρϊνει τμθματικά τουσ λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΗ  με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφονται πολλζσ οφειλζσ προσ 
το Διμο από τα  ανείςπρακτα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (μζχρι και τον Ιοφνιο 2019 τα ανείςπρακτα 
τζλθ ανζρχονται ςε 893.402,02€. 

 
 Προκειμζνου να καλυφκοφν τα ζξοδα ζτουσ 2020 ειςθγοφμαςτε αφξθςθ του ενιαίου 
ανταποδοτικοφ τζλουσ  κακαριότθτασ και φωτιςμοφ κατά 40%. 
 Επιπλζον κακορίηονται τρεισ (3) γενικοί ςυντελεςτζσ ανάλογα με τθ χριςθ κάκε ακινιτου και 
ειδικοί ςυντελεςτζσ ανάλογα με τθν επιφάνεια, τθ χριςθ ι τθ γεωγραφικι ηϊνθ ςτθν οποία βρίςκονται, 
όπωσ αναλυτικά αναφζρονται παρακάτω: 
  

 Κοινότθτα Καςτοριάσ:   
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ : 1,68€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 2,50€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:5,39€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,28€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,28€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,28€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
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 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 
 Σα ζςοδα που κα προκφψουν για τθν Κοινότθτα Καςτοριάσ ανζρχονται ςε: 2.884.461,63€ 
 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. 
ΣΙΜΗ/Σ.

Μ. 
ΕΟΔΑ 

ΣΙΜΗ/Σ.
Μ. 

ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 720.596,00 1,68 1.210.601,28 0,28 201.766,88 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

712,00 2,50 1.780,00 0,28 199,36 

Επαγγελματικοί χϊροι 259.283,00 5,39 1.397.535,37 0,28 72.599,24 

 ΤΝΟΛΟ  2.609.916,65  274.565,48 

 

 Κοινότθτεσ  Μανιάκων, Μεςοποταμίασ, Μαυροχωρίου, Κορθςοφ, Διςπθλιοφ: 
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ : 1,26€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 2,00€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:2,73€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,24€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,24€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,24€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
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 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
  
Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 1.023.943,44€ 
 

  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. 
ΣΙΜΗ/Σ.

Μ. 
ΕΟΔΑ 

ΣΙΜΗ/Σ.
Μ. 

ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 390.315,00 1,26 491.796,90 0,24 92.894,97 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

448,00 2,00 896,00 0,24 106,62 

Επαγγελματικοί χϊροι 147.658,00 2,73 403.106,34 0,24 35.142,60 

 ΤΝΟΛΟ  895.799,24   128.144,20 

 

 Κοινότθτεσ Πενταβρφςου, Χιλιοδζνδρου, Οινόθσ, Ποριάσ, Σοιχιοφ, Πολυκάρπθσ, Λεφκθσ, 
Οικιςμόσ Κολοκυνκοφσ: 

 
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ : 0,98€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 1,70€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:2,17€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,20€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,20€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,20€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
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 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
  
Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 373.466,98€ 
 

  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. 
ΣΙΜΗ/Σ.

Μ. 
ΕΟΔΑ 

ΣΙΜΗ/Σ.
Μ. 

ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 213.062,00 0,98 208.800,76 0,20 41.760,15 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

189,00 1,70 321,30 0,20 37,80 

Επαγγελματικοί χϊροι 51.795,00 2,17 112.395,15 0,20 10.151,82 

 ΤΝΟΛΟ  321.517,21   51.949,77 

 

 Κοινότθτεσ Κλειςοφρασ, Βαςιλειάδασ, Οικιςμόσ ταυροποτάμου, Μελιςςοτόπου, 
Καλοχωρίου, Δενδροχωρίου, Λικιάσ, Αγίασ Κυριακισ, Μεταμόρφωςθσ, Κορομθλιάσ, 
Σςάκωνθσ, Οικιςμόσ Φωτεινισ, Ιεροπθγισ : 

 
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ : 0,77€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 1,20€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:1,75€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,60 € 
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,40 €/τμ  
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,40 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,17€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,17€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,17€/τ.μ                                              
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 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,10€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,10€/τ.μ  
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,08€/τ.μ 
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,10€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
  
Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 191.261,12€ 
 

  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. 
ΣΙΜΗ/Σ.

Μ. 
ΕΟΔΑ 

ΣΙΜΗ/Σ.
Μ. 

ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 160.804,00 0,77 123.819,08 0,17 27.015,07 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

196,00 1,20 235,20 0,17 33,32 

Επαγγελματικοί χϊροι 20.937,67 1,75 36.640,92 0,17 3.517,53 

 ΤΝΟΛΟ  160.695,20   30.565,92 

 

 Δ.Ε. Κορεςτείων, Κοινότθτεσ Πτεριάσ, Αυγισ, ιδθροχωρίου, Οικιςμόσ Τψθλοφ, 
Ομορφοκκλθςιάσ, Βυςςινιάσ, Οικιςμόσ Αγ.Νικολάου, Οξυάσ, Πολυκζραςου, Οικιςμόσ 
Βζργασ. 
 

ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ : 0,56€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,80€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:1,33€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,80 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,40 € 
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,20 €/τμ  
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,20 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 Α. Κατοικίεσ  
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,14€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,14€/τ.μ 
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 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,14€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,08€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,08€/τ.μ  
 Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,05€/τ.μ 
 Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,08€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 
 Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 50.798,19€ 
 

  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. 
ΣΙΜΗ/Σ.

Μ. 
ΕΟΔΑ 

ΣΙΜΗ/Σ.
Μ. 

ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 58.953,00 0,56 33.013,68 0,14 8.253,42 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

120,00 0,80 96,00 0,14 16,80 

Επαγγελματικοί χϊροι 6.407,00 1,33 8.521,31 0,14 896,98 

 ΤΝΟΛΟ   41.630,99   9.167,20 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

 
ΣΕΛΟ 

ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
ΣΕΛΟ 

ΦΩΣΙΜΟΤ 
ΤΝΟΛΟ 

Κατοικίεσ 2.068.031,70 371.690,49 2.439.722,19 

Κοινωφελείσ, μθ κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ ςκοποφσ 

3.328,50 393,90 3.722,40 

Επαγγελματικοί χϊροι 1.958.199,09 122.308,17 2.080.507,26 

ΤΝΟΛΑ 4.029.559,29 494.392,57 4.523.951,86 

 
Η  διαφορά που προκφπτει από το ςφνολο των εξόδων και των εςόδων ζτουσ 2020 φψουσ 

144.583,33€ (4.668.535,19 - 4.523.951,86 =144.583,33) κα καλυφκεί από τα τακτικά ζςοδα του Διμου.  
Απαραίτθτθ  προχπόκεςθ είναι ότι για τθν επόμενθ τριετία, αρχισ γενομζνθσ από το επόμενο 

οικονομικό ζτοσ,  ποςό φψουσ περίπου 48.200,00 € από τθν ανταποδοτικι υπθρεςία κα χρθςιμοποιθκεί 
για τθν κάλυψθ κάκε είδουσ δαπανϊν του Διμου, εξαιρουμζνων των ανταποδοτικϊν δαπανϊν εν γζνει. 
 
Επιπλζον προτείνονται οι παρακάτω μειϊςεισ και απαλλαγζσ για τισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ: 

 Για ΑΜΕΑ (ποςοςτό αναπθρίασ από 67% μζχρι και 80% )  ζκπτωςθ 80%. 

 Για Νεφροπακείσ- Καρκινοπακείσ και απόλυτθ αναπθρία-ςκλυρθνςθ κατά πλάκασ- 
παραπλθγικοί    με ποςοςτό αναπθρίασ άνω των 80% πλιρθσ απαλλαγι. 

 Ορφανά ανιλικα τζκνα και από τουσ δφο γονείσ ποφ ςυνοικοφν με παπποφ-γιαγιά πλιρθσ  
απαλλαγι  μζχρι  τθν ςυμπλιρωςθ  18 ζτουσ τθσ θλικίασ και του τελευταίου παιδιοφ 

 Πολφτεκνοι – τρίτεκνοι  μείωςθ  50% 
 
          ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: 

 Η μείωςθ αφορά τθν πρϊτθ κατοικία (ιδιόκτθτθ ι ενοικιαηόμενθ)  
 Σο οικογενειακό ειςόδθμα για όλεσ τισ κατθγορίεσ  να μθν ξεπερνά τισ 30.000 € 
 ΑΜΕΑ – Προςκόμιςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ- γνωμάτευςθ Α Θμιασ υγειονομικισ επιτροπισ 
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 Πολφτεκνοι –τρίτεκνοι-κλπ   - προςκόμιςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ πιςτοποιθτικοφ 
οικογενειακισ κατάςταςθσ και βεβαίωςθ ςπουδϊν για τα τζκνα  

     
2) ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
    Ειςθγοφμαςτε τα τζλθ χριςεωσ πεηοδρομίων και κοινοχριςτων χϊρων να  παραμείνουν τα ίδια : 

 Βόρεια Παραλία (Παραλιακοί δρόμοι)  και 
           Νότια Παραλία (οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου- Ορεςτιάδασ-\ 
           Λεωφόροσ Κφκνων-Ακαναςίου Διάκου-Πτολεμαίων  
           –Ερμοφ Και Κζντρο Πόλεωσ                                      : 19,00 €/τ.μ. ετθςίωσ 

 Τπόλοιποι χϊροι πόλεωσ Καςτοριάσ                        :  15,00 €/τ.μ. ετθςίωσ 

 Εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ:                : 7,50 €/ τ.μ. ετθςίωσ 

 Για όλεσ τισ Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ        : 7,00€/ τ.μ. ετθςίωσ 

 Σζλοσ κατάλθψθσ πεηοδρομίου ι οδοφ από αυτοφσ  
            που εκτελοφν οποιαςδιποτε φφςεωσ  
            τεχνικοοικοδομικζσ εργαςίεσ για τθν  
            τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν               5,00 €/τ.μ Μθνιαίωσ   

 Σζλοσ χριςθσ Θεάτρου Βουνοφ                      250,00€ εφάπαξ ανά παράςταςθ 
 

 Ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα μεταφοράσ και αποκικευςθσ αντικειμζνων που απομακρφνονται 
από ςυνεργείο του Διμου ςε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 55 του Ν. 4483/2017  : 200,00€ 

 
3) ΣΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΕΩΝ (άρκρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπωσ ιςχφει) 
Ειςθγοφμαςτε τα τζλθ διαφθμίςεων για το οικονομικό ζτοσ 2019 να παραμείνουν ωσ ζχουν (ςφμφωνα με 
τθν υπ’ αρικμό. 304/2011 όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμό. 422/2011 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
πλθν περίπτωςθ α.) ιτοι : 
Για διαφθμίςεισ που αναγράφονται ι αναρτϊνται ι επικολλοφνται: 
α) μζςα ςε μόνιμα και ςτακερά ι προςωρινά και κινθτά πλαίςια, τα οποία τοποκετοφνται ςε πλατείεσ, 
οδοφσ, πεηοδρόμια, δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ που κακορίηονται με απόφαςθ του 
οικείου Δθμοτικοφ υμβουλίου,  ποςό    0,37 ανά τετραγωνικό  μζτρο 
β) ςτισ περιφράξεισ ακάλυπτων χϊρων και ανεγειρόμενων ι εγκαταλειμμζνων οικοδομϊν με ςυναίνεςθ 
του ιδιοκτιτθ ι νομζα ι του διαχειριςτι αυτϊν,  
γ) ςε χϊρουσ ςιδθροδρομικϊν, λιμενικϊν και αεροπορικϊν ςτακμϊν κακϊσ και ςε χϊρουσ ςταδίων και 
γθπζδων που κακορίηονται από τθ Διοίκθςθ των αντίςτοιχων φορζων,  
δ) μζςα ςε καταςτιματα, κινθματογράφουσ, κζατρα και άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και  
ε) ςε περίπτερα, ςτζγαςτρα αφετθριϊν και ςτάςεων αναμονισ επιβατϊν λεωφορείων αςτικϊν και 
υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν: 
0,50 €/m2 εβδομαδιαίωσ. Περιπτϊςεισ β,γ,δ,ε 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Βϋ 
α) Για διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα κακϊσ και για διαφθμίςεισ που γίνονται με θλεκτρικζσ 
εφθμερίδεσ: 72,00 €/m2 ετθςίωσ 
β) Για φωτεινζσ ςε οποιουςδιποτε άλλουσ χϊρουσ: 29,00 €/m2 ετθςίωσ 
γ) Για μθ φωτεινζσ ι φωτιηόμενεσ ςε ςτζγεσ: 20,00 €/m2 ετθςίωσ 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Γϋ 
Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςτα οχιματα ςιδθροδρόμων, τροχιοδρόμων θλεκτροκίνθτων 
αυτοκινιτων και κάκε τφπου οχιματα δθμόςιασ χριςθσ ι ςτθν εξωτερικι επιφάνεια αυτϊν, διαςτάςεων 
30Χ50 εκατοςτά μζτρα: 2,00 € μθνιαίωσ, ανεξάρτθτα από τισ θμζρεσ χρθςιμοποίθςθσ. Για διαφθμίςεισ τθσ 
κατθγορίασ αυτισ μεγαλφτερων διαςτάςεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάςιο τζλοσ. 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Δϋ 
α) Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςε εςτιατόρια, καφενεία και παρεμφερι καταςτιματα με 
θμερολόγια, δϊρα ζντυπα κάκε είδουσ, παραςτάςεισ ι λζξεισ ςε αυτοκόλλθτα ι είδθ με διαφθμιςτικζσ 
παραςτάςεισ ι λζξεισ κακϊσ και διαφθμίςεισ που γίνονται από αζροσ με οποιονδιποτε τρόπο ορίηεται 
τζλοσ ςε ποςοςτό 2% επί τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ που καταβάλλεται. 
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β) Για τθ διενζργεια διαφιμιςθσ με φζιγ-βολάν, αφίςεσ κλπ υλικά επιβάλλονται τζλθ κακαριςμοφ των 
ρυπανκθςόμενων χϊρων. Σα ποςά των τελϊν κακορίηονται κάκε φορά από τον ιςχφοντα κανονιςμό 
κακαριότθτασ του Διμου. 
 
4) ΣΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ & ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 0,5 % και 5 % . 
        το άρκρο 2 του Ν. 339/76 αναφζρονται οι Διμοι που πρζπει να επιβάλλουν το τζλοσ διαμονισ 
παρεπιδθμοφντων. Ο Διμοσ μασ δεν ανικει ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται.  
     Όμωσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 παρ.2 του Ν. 1080/80 μποροφν να επιβάλλουν το τζλοσ διαμονισ 
παρεπιδθμοφντων   και οι υπόλοιποι Διμοι και Κοινότθτεσ τθσ χϊρασ μετά από απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου. Αν θ απόφαςθ λθφκεί μζχρι τζλουσ Ιουνίου ιςχφει από 1θσ Ιανουαρίου του επομζνου ζτουσ. 
        Η επιβολι του τζλουσ κρίνεται επιβεβλθμζνθ λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν που προζρχονται από τθν 
τουριςτικι κίνθςθ και τθν επιβάρυνςθ που δζχεται θ περιοχι λόγω των επιςκεπτϊν. ε κάκε περίπτωςθ οι 
απαιτοφμενοι πόροι για τθν κάλυψθ των επιπλζον αναγκϊν ςε κρίςιμουσ τομείσ όπωσ θ κακαριότθτα, το 
δίκτυο φωτιςμοφ, θ ανάπτυξθ υποδομϊν ( ζργα οδοποιίασ, εξωραϊςμοί, ζργα αναπλάςεων κλπ), 
επιτάςςουν τθν επιβολι του τζλουσ. 

Σο τζλοσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί του μιςκϊματοσ κλίνθσ για τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ 
πάςθσ λειτουργικισ μορφισ (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενϊνων και επιπλωμζνων 
διαμεριςμάτων) και πάςθσ κατθγορίασ. 

Για τθ ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων που αφοροφν το τζλοσ κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 του Ν. 1080/80, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
  
         Επιβάλλεται τζλοσ επί των ακακαρίςτων εςόδων εςτιατορίων κλπ ςε ποςοςτό 0,5% (όπωσ ορίηει το 
άρκρο 20 του Ν.2539/97 & το άρκρο 23 του Ν.3756/09) ςτα ακακάριςτα ζςοδα των:  
Α.) Κάκε είδουσ , μορφισ και ονομαςίασ καταςτθμάτων ςτα οποία πωλοφνται  για κατανάλωςθ εντόσ του 
καταςτιματοσ  θ ςε πακζτο, φαγθτά , ποτά , καφζσ , αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίςματα 
εφόςον κατά τθν άδεια ποφ ζχει εκδοκεί, διακζτουν πάγκουσ θ τραπεηοκακίςματα εντόσ  θ εκτόσ του 
καταςτιματοσ  
β ηυκοπωλείων και μπαρ ανεξαρτιτωσ ιδιαίτερθσ ονομαςίασ και κατθγορίασ καντινϊν 
 τα κζντρα διαςκζδαςθσ και τα καταςτιματα των πιο πάνω περιπτϊςεων που λειτουργοφν μζςα ςε 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ κάκε λειτουργικισ μορφισ και κατθγορίασ κακϊσ και τα οργανωμζνα ΟΤΠΕΡ 
– ΜΑΡΚΕΣ ςτα οποία πωλοφνται ζτοιμα φαγθτά. 
        Προκειμζνου για νυχτερινά κζντρα αίκουςεσ χοροφ και άλλα καταςτιματα με ποτά και κζαμα, 
καφωδεία, κζντρα διαςκζδαςθσ (καμπαρζ, ναιτ κλαμπ, κοςμικζσ ταβζρνεσ, μπουάτ) και χορευτικά κζντρα 
με μουςικι, το ανωτζρω τζλοσ επιβάλλεται ςε ποςοςτό 5%. 
       θμειϊνεται ότι ςτο ςφνολο του Διμου Καςτοριάσ ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ 
τθσ αξίασ των ακινιτων. 
 
5) Σζλθ Βοςκισ : Αρμοδιότθτα τθσ Περιφζρειασ  
 
6) ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΣΕΛΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 
 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Α.Ν. 582/1968, θ ίδρυςθ και ςυντιρθςθ κοιμθτθρίων 
ανικει ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των διμων. Περαιτζρω, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ίδιου 
Α.Ν., τα δικαιϊματα ταφισ και θ εν γζνει λειτουργία των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων ρυκμίηονται δια 
κανονιςμοφ, ψθφιηομζνου υπό του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σο φψοσ 
των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελϊν προςδιορίηονται επί τθ βάςει κάλυψθσ, εν μζρει ι εν όλω, των 
δαπανϊν τθσ ςυντθριςεωσ και λειτουργίασ των κοιμθτθρίων, μθ δυνάμενα τα ζςοδα εξ’ αυτϊν να 
υπερβοφν το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ.  

Από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ μζχρι 31/08/2019 προκφπτουν ζςοδα φψουσ 95.952,75€, 

όπωσ αναλφονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 

0412 Δικαίωμα ενταφιαςμοφ 14.600,00 

0413 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθσ χρόνου ταφισ) 1.415,00 
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0414 Σζλοσ ανακομιδισ 2.500,00 

0415 Δικαιϊματα από τθ χριςθ οςτεοφυλακίων 375,00 

2119.06 Σακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 12.932,58 

3219.09 Σακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 64.130,17 

 ΤΝΟΛΟ 95.952,75 

Εκτιμοφμε ότι μζχρι 31/12/2019 τα ζςοδα κα ανζρχονται ςε 100.000,00€ περίπου. 

 Οι δαπάνεσ τθσ υπθρεςίασ νεκροταφείων για το 2020 ανζρχονται ςε: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.100,00 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ 1.020,00 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε χριμα 120,00 

Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε είδοσ 1.360,00 

Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ κφριασ ςφνταξθσ (Ν.4387/16 αρ.38 
παρ.1) 3.800,00 

Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων 
οςτεοφυλακίου 2.000,00 

Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων Καςτοριάσ. 15.000,00 

Εργαςίεσ ταφϊν και εκταφϊν ςτο Νεκροταφείο Καςτοριάσ 15.000,00 

υντιρθςθ νεκροταφείου  Κοινότθτασ Καςτοριάσ 25.000,00 

Προμικεια οςτεοκθκϊν 3.000,00 

ΤΝΟΛΟ 95.400,00 

 
 Ειςθγοφμαςτε τον κακοριςμό των τελϊν και δικαιωμάτων για τθν Κοινότθτα  Καςτοριάσ ωσ εξισ :  
 
1. Σζλοσ Σαφισ:  200,00  ευρϊ για τθν αρχικι επταετία  
το ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 40,00 ευρϊ τζλοσ εκταφισ  και 
20,00 ευρϊ  κάκε ζτοσ για τα πρϊτα 6 ζτθ πζραν του ζτουσ κανάτου. 
2. Σζλοσ χριςθσ  τάφου (Δικαίωμα ανανζωςθσ) : 50,00 ευρϊ ανά ζτοσ για τα επόμενα δφο ζτθ πζραν τθσ 
επταετίασ και 75,00 ευρϊ ανά ζτοσ για κάκε επόμενο ζτοσ πζραν τθσ παρζλευςθσ των εννζα ετϊν. 
3. Σζλοσ εκταφισ: 50,00 ευρϊ για τθν εκταφι κανόντων που ζχουν ενταφιαςκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του κανονιςμοφ λειτουργίασ κοιμθτθρίων του Διμου Καςτοριάσ. Προχπόκεςθ θ εξόφλθςθ των τελϊν 
ανανζωςθσ μζχρι και: 
α) το προθγοφμενο ζτοσ τθσ αίτθςθσ εκταφισ, για αιτιςεισ που υποβάλλονται μζχρι 30 Ιουνίου 
β) το τρζχον ζτοσ για αιτιςεισ που υποβάλλονται από 01 Ιουλίου μζχρι 31 Δεκεμβρίου. 
 4. Σζλοσ  χριςθσ οςτεοφυλακίου :  100,00 ευρϊ εφάπαξ (25,00 ευρϊ για τθν παροχι οςτεοκικθσ και 
75,00 ευρϊ για τθ δεκαετι φφλαξθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο). Μετά τθν παρζλευςθ δζκα  ετϊν 
δίνεται δικαίωμα παράταςθσ για άλλα δζκα  (10 ) ζτθ με αντίςτοιχο τζλοσ ίςο με 50,00 ευρϊ εφάπαξ.  
5. Για ανιλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
δωρεάν τζλοσ ταφισ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ  χωρίσ υποχρζωςθ ανακομιδισ οςτϊν. 
     Για ανιλικα τζκνα ενταφιαςμζνα τα προθγοφμενα ζτθ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ χωρίσ υποχρζωςθ 
ανακομιδισ οςτϊν. 
    Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ εκταφισ 
κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 
6. Για ενιλικεσ από 19 μζχρι 30 ετϊν χρεϊνεται τζλοσ ταφισ για τθν αρχικι επταετία 160,00€. Πζραν τθσ 
επταετίασ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 25 ετϊν από τθν θμζρα ταφισ δωρεάν ανανζωςθ ταφισ.  
 
7) ΣΕΛΗ  ΑΡΔΕΤΗ 
Για περιοχζσ όπου δεν λειτουργεί ΣΟΕΒ 

- 6,00 Ευρϊ ανά  ςτρζμμα για καλλιζργειεσ φαςολιϊν και οπωροκθπευτικϊν 
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- 3,00 ευρϊ ανά ςτρζμμα για καλλιζργειεσ  Μθδικισ κλπ 
Σα ζςοδα ποφ προκφπτουν διατίκενται αποκλειςτικά για τθν ςυντιρθςθ των αρδευτικϊν δικτφων του 
Διμου. 
 

8)  ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΤΔΑΣΟΠΤΡΓΩΝ 
      Όπου υπάρχουν υδατόπυργοι 1,00 Ευρϊ ανά ςτρζμμα  για όλεσ τισ καλλιζργειεσ  πλθν τριφυλλιοφ –
αρωματικά φυτά  και χορτολίβαδα. 
Σα  ζςοδα που προκφπτουν κα καλφψουν ανάγκεσ Ηλεκτροδότθςθσ και ςυντιρθςθσ των Τδατόπυργων. 
 
9)  ΣΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΑΘΜΕΤΗ 

1. Ετιςιο ςιμα μονίμων κατοίκων περιοχϊν ενταγμζνων ςτο ςφςτθμα ελεγχόμενθσ 
      ςτάκμευςθσ: 25,00 ευρϊ  
2. Μθνιαία κάρτα ςτάκμευςθσ ςτουσ χϊρουσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ :  10,00 ευρϊ 
3. Πρόςτιμο μθ καταβολισ τζλουσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ: 10,00 ευρϊ 

 
10. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ ΠΩΛΗΣΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Κακορίηεται μετά από απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ υμβουλίου, μετά από πρόταςθ των 
φορζων λειτουργίασ, των οικείων Επιτροπϊν Λαϊκϊν Αγορϊν και των Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ που 
ζχουν αρμοδιότθτα επί των λαϊκϊν αγορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171/Α/2017) Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ.» 

 
Σα μζλθ τθσ πλειοψθφίασ, αναγνωρίηοντασ τθν ανάγκθ κάλυψθσ τθσ διαφοράσ μεταξφ των εςόδων και 

των εξόδων τθσ ανταποδοτικισ υπθρεςίασ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω ειςιγθςθ και προκειμζνου θ 
αφξθςθ να ιςοκατανεμθκεί ςε όλα τα ακίνθτα, πρότειναν να αυξθκεί για τισ κατοικίεσ και τουσ 
επαγγελματικοφσ χϊρουσ και των 5 κατθγοριϊν ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετθςίωσ και το ΣΚ κατά 0,55€/m2 
ετθςίωσ. Οι υπόλοιποι ςυντελεςτζσ να παραμείνουν ςφμφωνα με τθν ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ.  

Η Οικονομικι Επιτροπι  αφοφ ζλαβε υπόψθ τα παραπάνω, τισ διατάξεισ του άρκρου 72 του Ν. 
3852/2010, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει  και ζπειτα από διαλογικι ςυηιτθςθ 

 
ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΚΑΣΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Ειςθγείται προσ το Δθμοτικό υμβοφλιο τθν επιβολι τελϊν και δικαιωμάτων για το οικ. ζτοσ 2020 ωσ 
εξισ:  
1) ΣΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΦΩΣΙΜΟΤ 

Σα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ των Διμων και Κοινοτιτων κακορίηονται για κάκε ςτεγαςμζνο ι 
μθ χϊρο ςφμφωνα με το εμβαδόν τθν επιφάνειάσ του με ςυντελεςτι που ορίηεται με απόφαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου (Ν.1080/80 και 1828/89). 

Σα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ είναι ανταποδοτικά και πρζπει να καλφπτουν τα αντίςτοιχα ζξοδα 
τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ. 

Μετά τον καταμεριςμό και τον εξορκολογιςμό όλων των δαπανϊν τθσ υπθρεςίασ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ κακϊσ και τον ζλεγχο  πολλϊν παροχϊν θλεκτροδότθςθσ (αντλιοςταςίων, δθμοτικϊν 
κτιρίων, γθπζδων κλπ- για  τα οποία ζχει ξεκινιςει θ διαδικαςία διαχωριςμοφ των παροχϊν - και δεν  
επιβαρφνουν πλζον τθν ανταποδοτικι υπθρεςία)περιορίςτθκαν ςθμαντικά οι δαπάνεσ τθσ υπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ. 

Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ κακαριότθτασ του Διμου Καςτοριάσ για το ζτοσ 2020 είναι οι εξισ: 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

20.6011.00 Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

663.000,00 

20.6012.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

18.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

20.6021.00 Σακτικζσ αποδοχζσ Σακτικϊν υπαλλ. με ςφμβαςθ αορίςτου 
χρόνο.(περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

179.000,00 

20.6021.01 Αποηθμίωςθ απολυομζνων εργ/των (Σακτικοί Τπάλ. με 
ςφμβαςθ Αορίςτου Χρόνου) 

2.000,00 

20.6022.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

12.000,00 

20.6041.00 Σακτικζσ αποδοχζσ ςυμβαςιοφχων (περιλ/νται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-υμβ. 
εποχιακοί 

40.000,00 

20.6042.00 Αποηθμίωςθ υπερωριακισ εργαςίασ και για εξαιρζςιμεσ 
θμζρεσ και νυκτερινζσ ϊρεσ και λοιπζσ πρόςκετεσ αμοιβζσ 

4.000,00 

20.6055.01 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ 20.000,00 
20.6055.02 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε χριμα 2.000,00 
20.6055.03 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΙΚΑ 78.000,00 
20.6055.06 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΚΤ 3.000,00 
20.6055.07 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ (ΒΑΡΕΑ) 4.000,00 
20.6055.15 Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ κφριασ ςφνταξθσ  Ν.4387/16 αρ.38 

παρ.1 
58.000,00 

20.6055.16 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε είδοσ 30.000,00 
20.6063.00 Λοιπζσ παροχζσ ςε είδοσ (ενδυςθ εργατοτεχνικοφ 

προςωπικοφ κ.λ.π.) 15.000,00 

20.6063.01 Παροχι γάλακτοσ 20.000,00 
20.6253.00 Αςφάλιςτρα μεταφορικϊν μζςων 8.700,00 
20.6262.00 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μονίμων εγκαταςτάςεων 

(πλθν κτιρίων ζργων) 
2.000,00 

20.6263.00 υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων 50.000,00 
20.6264.00 υντιρθςθ και επιςκευι λοιπϊν μθχανθμάτων 3.000,00 
20.6265.00 υντιρθςθ και επιςκευι επίπλων και λοιποφ εξοπλιςμοφ 

ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 
1.000,00 

20.6271.00 Υδρευςθ δθμοτικϊν κτιρίων κ.λ.π. 500,00 
20.6322.00 Σζλθ κυκλοφορίασ φορτθγϊν αυτοκινιτων 3.200,00 
20.6323.00 Δαπάνεσ Σεχνικοφ Ελζγχου Οχθμάτων (ΚΣΕΟ) 2.000,00 
20.6414.02 Δαπάνεσ μεταφοράσ απορριμμάτων ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ 1.069.337.66 
20.6422.00 Οδοιπορικά ζξοδα και αποηθμίωςθ μετακινοφμενων 

υπαλλιλων 
2.000,00 

20.6462.00 Δθμοςίευςθ προκθρφξεων 500,00 
20.6633.00 Προμικεια χθμικοφ υλικοφ (απολυμαντικά, χθμικά κ.λ.π.) 2.500,00 
20.6634.00 Προμικεια ειδϊν κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ 3.000,00 
20.6641.00 Προμικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για κίνθςθ 

μεταφορικϊν μζςων 
130.000,00 

20.6643.00 Προμικεια καυςίμων για κζρμανςθ και φωτιςμό 4.000,00 
20.6662.00 Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων 6.000,00 
20.6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικϊν μζςων 21.000,00 
20.6671.01 Προμικεια εξοπλιςμοφ ςυνεργείου οχθμάτων 500,00 
20.6671.02 Προμικεια ςυςωρρευτϊν οχθμάτων 3.000,00 
20.6671.03 Προμικεια ελαςτικϊν αυτ/των 25.000,00 
20.6673.00 Ανταλλακτικά  επίπλων και ςκευϊν και λοιποφ εξοπλιςμοφ 1.000,00 
20.6673.01 Προμικεια εργαλείων κακαριότθτασ 2.000,00 
20.6681.00 Τλικά φαρμακείου 300,00 
20.6699.14 Λοιπά υλικά άμεςθσ ανάλωςθσ  1.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

   

 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2.489.537.66 
 
Οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ φωτιςμοφ του Διμου Καςτοριάσ για το ζτοσ 2020 είναι οι εξισ: 
 

20.6211.00 Αντίτιμο θλεκτρικοφ ρεφματοσ για φωτιςμό οδϊν, Πλατειϊν 
και κοινοχριςτων χϊρων και παραγωγικισ διαδικαςίασ 600.000,00 

20.6662. ..  Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 15.000,00 
20.6662. .. Προμικεια θλεκτρολ. λαμπτιρων 59.000,00 
   

 ΤΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 674.000,00 

 
Γενικό ςφνολο δαπανϊν κακαριότθτασ και φωτιςμοφ 3.163.537,66 ευρϊ 
 
τοιχεία εκτζλεςθσ Προχπολογιςμοφ ςφμφωνα με τθν παρ Β3 τθσ ΚYA οικ55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 
6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ 2018  φνολο ειςπράξεων:2.147.484,81€ . 
 
Β  ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ από 1-1-2018μζχρι 31-08-2018: 1.494.513,42 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 
03 Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα 906.733,48 
0511 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 128.865,42 
2111 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 366.430,70 
2113 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 138,60 
2119.01 Σακτικά ζςοδα φόρου φωτιηομζνων επιφανειϊν 47.033,51 
3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 2.658,51 
3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 300,36 
5119 Χρθματικό υπόλοιπο 42.352,84 

 ΤΝΟΛΟ 1.494.513,42 

 
Γ. ΕΚΣΕΛΕΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ από 1-1-2019 μζχρι 31-08-2019: 1.745.259,11 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 
03 Ζςοδα από ανταποδοτικά τζλθ και δικαιϊματα 1.037.568,05 
0511 Φόροσ θλεκτροδοτοφμενων χϊρων 134.591,81 
2111 Σακτικά ζςοδα από τζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 403.171,72 
2113 Σακτικά ζςοδα από τζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 283,20 
2119.01 Σακτικά ζςοδα φόρου φωτιηομζνων επιφανειϊν 51.743,40 
3211 Σζλθ κακαριότθτασ και θλεκτροφωτιςμοφ 1.815,10 
3213 Σζλθ και δικαιϊματα άρδευςθσ 84,75 
5119 Χρθματικό υπόλοιπο 116.001,08 
 ΤΝΟΛΟ 1.745.259,11 

 
Δ.  ΕΚΣΙΜΗΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 με  βάςθ τθν χρονικι πορεία  εκτζλεςθσ του Π/Τ 2019  και 
τα μζχρι ςιμερα ςτοιχεία θ εκτίμθςθ των ειςπράξεων μζχρι 31/12/2019 ανζρχεται ςτο ποςό των 
2.450.000.00.  
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 
 φνολο ειςπράξεων μζχρι 31/08/2019 1.745.259,11 
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 Εκτίμθςθ ειςπράξεων μζχρι 31/12/2019 704.740,89 

 ΤΝΟΛΟ 2.450.000,00 

 
        τα πραγματοποιθκζντα ζςοδα μζχρι 31/08/2019 ζχει ςυμπεριλθφκεί θ εκκακάριςθ μθνόσ Ιουνίου 
2019 και προκφπτουν ανείςπρακτα τζλθ φψουσ 893.402,02€. 
Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ τθσ χϊρασ μασ και του γεγονότοσ ότι πολλοί 
καταναλωτζσ καταβάλλουν τμθματικά τισ οφειλζσ τουσ κάνοντασ ρφκμιςθ ςτθ ΔΕΗ.  
 
ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 
2.962.378.94 2.842.150,94 1.892.448,49 

 
ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-08-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 
2.962.378.94 2.139.340,25 1.271.225,26 

 
ΤΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗΘΕΝΣΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2019  ΜΕΧΡΙ 31-08-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΕΝΣΑ ΣΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΣΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΣΑ 
2.981.287.05 2.327.081,81 1.519.389,92 
   

 

Σα  εκτιμϊμενα  ζξοδα  μζχρι 31-12-2019 ανζρχονται ςτο ποςό  3.954.997,53 (ςυμπεριλαμβανομζνου των 
δαπανϊν μεταφοράσ απορριμμάτων ςτθ ΔΙΑΔΤΜΑ ζτουσ 2019 ποςοφ 919.916,00€ και δϋ δόςθ ζτουσ 2018 
ποςοφ 235.081,53€).  
 

Από τθν εκτίμθςθ των ειςπράξεων μζχρι τθ λιξθ του οίκον ζτουσ 2019 (2.450.000,00) και τθν εκτίμθςθ 
των εξόδων 3.954.997,53 προκφπτει αρνθτικι  Διαφορά  φψουσ 1.504.997,53€ ποςό το οποίο πρζπει να 
προςτεκεί ςτα ζξοδα του ζτουσ 2020 ςφμφωνα με τθν παράγραφο Β3 του άρκρου 3 τθσ  με Α.Π. 
οικΚYAοικ55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν και Οικονομικϊν με κζμα 
«Παροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2020 – 
τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικμ. 7028/2004 (Βϋ253) απόφαςθσ». 

 

Μετά από τα παραπάνω ςτο ςφνολο των εξόδων του ζτουσ 2020 (3.163.537,66) πρζπει να προςτεκεί 
και το ποςό των 1.504.997,53€ ωσ αρνθτικι διαφορά ζτουσ 2019. 

φνολο Εξόδων  2020 : 3.163.537,66 + 1.504.997,53=4.668.535,19 

Σο ςφνολο  εξόδων 2020 φψουσ 4.668.535,19€  δεν καλφπτεται από το ςφνολο των εςόδων όπωσ αυτά 
προκφπτουν με τουσ υπάρχοντεσ ςυντελεςτζσ. 

 

Σο πρόβλθμα αυτό προκφπτει από τθ μεγάλθ διαφορά που υπάρχει από τα τζλθ που ενςωματϊνονται 
ςτισ καταςτάςεισ τθσ ΔΕΗ και ςε αυτά  που αποδίδονται ςτο Διμο διότι  μεγάλοσ αρικμόσ  των δθμοτϊν 
πλθρϊνει τμθματικά τουσ λογαριαςμοφσ τθσ ΔΕΗ  με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφονται πολλζσ οφειλζσ προσ 
το Διμο από τα  ανείςπρακτα τζλθ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (μζχρι και τον Ιοφνιο 2019 τα ανείςπρακτα 
τζλθ ανζρχονται ςε 893.402,02€. 

 

Προκειμζνου να καλυφκοφν τα ζξοδα ζτουσ 2020 ειςθγοφμαςτε αφξθςθ του ενιαίου ανταποδοτικοφ 
τζλουσ  κακαριότθτασ και φωτιςμοφ ςτουσ τρεισ (3) γενικοφσ ςυντελεςτζσ ανάλογα με τθ χριςθ κάκε 
ακινιτου και ειδικοφσ ςυντελεςτζσ ανάλογα με τθν επιφάνεια, τθ χριςθ ι τθ γεωγραφικι ηϊνθ ςτθν 
οποία βρίςκονται, ωσ εξισ: 
  

 Κοινότθτα Καςτοριάσ:   
 
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 1,75€/τ.μ 
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Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 2,50€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1Επαγγελματικοί χϊροι: 4,40 €/τ.μ. 
Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1,40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,30€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,30€/τ.μ 
 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:0,30€/τ.μ 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 

Σα ζςοδα που κα προκφψουν για τθν Κοινότθτα Καςτοριάσ ανζρχονται ςε: 2.698.165,90 € 
 

ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΚΑΣΟΡΙΑ  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

 T.M. ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ 
Κατοικίεσ 720.596,00 1,75 1.261.043,00 0,30 216.178,80 
Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 

712,00 2,50 1.780,00 0,30 534,00 

Επαγγελματικοί χϊροι 259.283,00 4.40 1.140.845.20 0,30 77.784,90 

 ΤΝΟΛΟ  2.403.668,20  294.497,70 
 

 Κοινότθτεσ Μανιάκων, Μεςοποταμίασ, Μαυροχωρίου, Κορθςοφ, Διςπθλιοφ: 
 

ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ : 1,45€/τ.μ 
Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
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Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 2,00€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 2,50€/τ.μ. 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,27€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,27€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:0,27€/τ.μ 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 

Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε:   1.081.371,42    € 
 

    ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

  T.M. ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 390.315,00 1,45 565.956,75 0,27 105.385,05 
Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 448 2 896,00 0,27 120,96 

Επαγγελματικοί χϊροι 147.658,00 2,5 369.145,00 0,27 39.867,66 

  ΤΝΟΛΟ   935.997,75   145.373,67 

 

 Κοινότθτεσ Πενταβρφςου, Χιλιοδζνδρου, Οινόθσ, Ποριάσ, Σοιχιοφ, Πολυκάρπθσ, Λεφκθσ,Οικιςμόσ 
Κολοκυνκοφσ: 
 

ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ : 1,25€/τ.μ 
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Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 1,70€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 2,10€/τ.μ. 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,24 €/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,24€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1Επαγγελματικοί χϊροι:0,24€/τ.μ 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 

Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 439.029,34 €. 
 

    ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

  T.M. ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 213.062,00 1,25 266.327,50 0,24 51.134,88 
Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 189 1,7 321,3 0,24 45,36 
Επαγγελματικοί 
χϊροι 51.795,00 2,1 108.769,50 0,24 12.430,80 

  ΤΝΟΛΟ   375.418,30   63.611,04 
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 Κοινότθτεσ Κλειςοφρασ, Βαςιλειάδασ, Οικιςμόσ ταυροποτάμου, Μελιςςοτόπου, Καλοχωρίου, 
Δενδροχωρίου, Λικιάσ, Αγίασ Κυριακισ, Μεταμόρφωςθσ, Κορομθλιάσ, Σςάκωνθσ, Οικιςμόσ Φωτεινισ, 
Ιεροπθγισ : 
 

ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ : 1,10 €/τ.μ 
Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 1,20€/τ.μ 
 

Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:1,80€/τ.μ. 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,60 € 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,40 €/τμ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,40 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,22€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,22€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,22€/τ.μ 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,10€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,10€/τ.μ 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,08€/τ.μ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,10€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 

Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε: 254.833,69 € 

    ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

  T.M. ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 160.804,00 1,10 176.884,40 0,22 35.376,88 
Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 196,00 1,20 235,20 0,22 43,12 

Επαγγελματικοί χϊροι 20.937,67 1,80 37.687,81 0,22 4.606,29 

  ΤΝΟΛΟ   214.807,41   40.026,29 
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 Δ.Ε. Κορεςτείων, Κοινότθτεσ Πτεριάσ, Αυγισ, ιδθροχωρίου, Οικιςμόσ Τψθλοφ, Ομορφοκκλθςιάσ, 
Βυςςινιάσ, Οικιςμόσ Αγ.Νικολάου, Οξυάσ, Πολυκζραςου, Οικιςμόσ Βζργασ. 
 
ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 
 

Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ : 0,95 €/τ.μ 
Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,80€/τ.μ 
 

Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι:1,50€/τ.μ. 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,80 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ άνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,40 € 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ πζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,20 €/τμ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,20 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΦΟΡΟ 
 

Α. Κατοικίεσ 
 Α.1 Κατοικίεσ: 0,20 €/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίεσ που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελι, μθ κερδοςκοπικά & φιλανκρωπικά ιδρφματα: 0,20€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνθτα για τθν άςκθςθ πάςθσ φφςθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χϊροι: 0,20€/τ.μ 
 Γ.2 Για ςτεγαςμζνου χϊρουσ ςτάκμευςθσ οχθμάτων (παρκινγκ): 0,08€/τ.μ 
 Γ.3 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσάνω των 1.000 τμ.  και μζχρι 6.000 τμ: 0,08€/τ.μ 
Γ.4 Για ςτεγαςμζνουσ χϊρουσπζραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,05€/τ.μ 
Γ.5 Για μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ που χρθςιμοποιοφνται για βιομθχανίεσ, κινθματοκζατρα,  επιχειριςεισ, 
πωλιςεισ οικοδομικϊν υλικϊν, ςτακμοφσ και ςυνεργεία επιςκευισ αυτοκινιτων κλπ, επιχειριςεισ 
αςκοφμενεσ ςε μθ ςτεγαςμζνουσ χϊρουσ: 0,08€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνθτα που δεν θλεκτροδοτοφνται και δεν χρθςιμοποιοφνται ι χρθςιμοποιοφνται ωσ αποκθκευτικοί 
χϊροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτζρω ςυντελεςτζσ ιςχφουν και για τα ακίνθτα που βρίςκονται ςε περιοχζσ εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ 
δεδομζνου ότι οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ παρζχονται από το Διμο.  
 

Σα ζςοδα που κα προκφψουν ανζρχονται ςε:   78.807,85  € 

    ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ 

  T.M. ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ ΣΙΜΗ/Σ.Μ. ΕΟΔΑ 

Κατοικίεσ 58.953,00 0,95 56.005,35 0,20 11.790,60 

Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 120,00 0,80 96,00 0,20 24,00 

Επαγγελματικοί 
χϊροι 6.407,00 1,50 9.610,50 0,20 1.281,40 

  ΤΝΟΛΟ   65.711,85   13.096,00 
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ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΕΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤ ΚΑΣΟΡΙΑ 

  ΣΕΛΟ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΕΛΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΤΝΟΛΟ 

Κατοικίεσ 2.326.217,00 419.866,21 2.746.083,21 

Κοινωφελείσ, μθ 
κερδοςκοπ. & 
φιλανκρωπικοφσ 
ςκοποφσ 3.328,50 767,44 4.095,94 

Επαγγελματικοί 
χϊροι 1.666.058,01 135.971,05 1.802.029,05 

ΤΝΟΛΑ 3.995.603,51 556.604,70 4.552.208,20 

 
Η  διαφορά που προκφπτει από το ςφνολο των εξόδων και των εςόδων ζτουσ 2020 φψουσ 116.326,99 € 

(4.668.535,19 - 4.552.208,20 = 116.326,99) κα καλυφκεί από τα τακτικά ζςοδα του Διμου.  
 

Απαραίτθτθ  προχπόκεςθ είναι ότι για τθν επόμενθ τριετία, αρχισ γενομζνθσ από το επόμενο 
οικονομικό ζτοσ,  ποςό φψουσ περίπου 38.780,00 € από τθν ανταποδοτικι υπθρεςία κα χρθςιμοποιθκεί 
για τθν κάλυψθ κάκε είδουσ δαπανϊν του Διμου, εξαιρουμζνων των ανταποδοτικϊν δαπανϊν εν γζνει. 
 
Επιπλζον προτείνονται οι παρακάτω μειϊςεισ και απαλλαγζσ για τισ ευπακείσ κοινωνικζσ ομάδεσ: 

 Για ΑΜΕΑ (ποςοςτό αναπθρίασ από 67% μζχρι και 80% )  ζκπτωςθ80%. 

 Για Νεφροπακείσ- Καρκινοπακείσ και απόλυτθ αναπθρία-ςκλυρθνςθ κατά πλάκασ- παραπλθγικοί    
με ποςοςτό αναπθρίασ άνω των 80% πλιρθσ απαλλαγι. 

 Ορφανά ανιλικα τζκνα και από τουσ δφο γονείσ ποφ ςυνοικοφν με παπποφ-γιαγιά πλιρθσ  
απαλλαγι  μζχρι  τθν ςυμπλιρωςθ  18 ζτουσ τθσ θλικίασ και του τελευταίου παιδιοφ 

 Πολφτεκνοι – τρίτεκνοι  μείωςθ  50% 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ: 
 Η μείωςθ αφορά τθν πρϊτθ κατοικία (ιδιόκτθτθ ι ενοικιαηόμενθ)  
 Σο οικογενειακό ειςόδθμα για όλεσ τισ κατθγορίεσ  να μθν ξεπερνά τισ 30.000 € 
 ΑΜΕΑ – Προςκόμιςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ- γνωμάτευςθ Α Θμιασ υγειονομικισ επιτροπισ 
 Πολφτεκνοι –τρίτεκνοι-κλπ   - προςκόμιςθ εκκακαριςτικοφ ςθμειϊματοσ πιςτοποιθτικοφ 

οικογενειακισ κατάςταςθσ και βεβαίωςθ ςπουδϊν για τα τζκνα  
 
2) ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Ειςθγοφμαςτε τα τζλθ χριςεωσ πεηοδρομίων και κοινοχριςτων χϊρων να παραμείνουν τα ίδια : 

 Βόρεια Παραλία (Παραλιακοί δρόμοι)  και 
Νότια Παραλία (οδοί Μεγ. Αλεξάνδρου- Ορεςτιάδασ-\ 
Λεωφόροσ Κφκνων-Ακαναςίου Διάκου-Πτολεμαίων  
–Ερμοφ Και Κζντρο Πόλεωσ                                       : 19,00 €/τ.μ.ετθςίωσ 

 Τπόλοιποι χϊροι πόλεωσ Καςτοριάσ                           : 15,00 €/τ.μ.ετθςίωσ 

 Εκτόσ ςχεδίου πόλεωσ:                     : 7,50 €/τ.μ.ετθςίωσ 

 Για όλεσ τισ Δθμοτικζσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ          : 7,00€/ τ.μ. ετθςίωσ 

 Σζλοσ κατάλθψθσ πεηοδρομίου ι οδοφ από αυτοφσ  
που εκτελοφν οποιαςδιποτε φφςεωσ  
τεχνικοοικοδομικζσ εργαςίεσ για τθν  
τοποκζτθςθ οικοδομικϊν υλικϊν   : 5,00 €/τ.μ μθνιαίωσ 

 Σζλοσ χριςθσ Θεάτρου Βουνοφ                                   : 250,00€ εφάπαξ ανά παράςταςθ 
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 Ειδικό πρόςτιμο για τα ζξοδα μεταφοράσ και αποκικευςθσ αντικειμζνων που απομακρφνονται 
από ςυνεργείο του Διμου ςε περίπτωςθ αυκαίρετθσ χριςθσ κοινόχρθςτου χϊρου, όπωσ 
προβλζπεται ςτο άρκρο 55 του Ν. 4483/2017: 200,00€ 

 
3) ΣΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΕΩΝ (άρκρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπωσ ιςχφει) 
Ειςθγοφμαςτε τα τζλθ διαφθμίςεων για το οικονομικό ζτοσ 2019 να παραμείνουν ωσ ζχουν (ςφμφωνα με 
τθν υπ’ αρικμό. 304/2011 όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμό. 422/2011 Απόφαςθ Δθμοτικοφ υμβουλίου 
πλθν περίπτωςθ α.) ιτοι : 
Για διαφθμίςεισ που αναγράφονται ι αναρτϊνται ι επικολλοφνται: 
α) μζςα ςε μόνιμα και ςτακερά ι προςωρινά και κινθτά πλαίςια, τα οποία τοποκετοφνται ςε πλατείεσ, 
οδοφσ, πεηοδρόμια, δθμόςιουσ και κοινόχρθςτουσ γενικά χϊρουσ που κακορίηονται με απόφαςθ του 
οικείου Δθμοτικοφ υμβουλίου,  ποςό    0,37 ανά τετραγωνικό  μζτρο 
β) ςτισ περιφράξεισ ακάλυπτων χϊρων και ανεγειρόμενων ι εγκαταλειμμζνων οικοδομϊν με ςυναίνεςθ 
του ιδιοκτιτθ ι νομζα ι του διαχειριςτι αυτϊν,  
γ) ςε χϊρουσ ςιδθροδρομικϊν, λιμενικϊν και αεροπορικϊν ςτακμϊν κακϊσ και ςε χϊρουσ ςταδίων και 
γθπζδων που κακορίηονται από τθ Διοίκθςθ των αντίςτοιχων φορζων,  
δ) μζςα ςε καταςτιματα, κινθματογράφουσ, κζατρα και άλλουσ δθμόςιουσ χϊρουσ και  
ε) ςε περίπτερα, ςτζγαςτρα αφετθριϊν και ςτάςεων αναμονισ επιβατϊν λεωφορείων αςτικϊν και 
υπεραςτικϊν ςυγκοινωνιϊν: 
0,50 €/m2 εβδομαδιαίωσ. Περιπτϊςεισ β,γ,δ,ε 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Βϋ 
α) Για διαφθμίςεισ φωτεινζσ ςε ςτζγεσ ι δϊματα κακϊσ και για διαφθμίςεισ που γίνονται με θλεκτρικζσ 
εφθμερίδεσ: 72,00 €/m2ετθςίωσ 
β) Για φωτεινζσ ςε οποιουςδιποτε άλλουσ χϊρουσ: 29,00 €/m2ετθςίωσ 
γ) Για μθ φωτεινζσ ι φωτιηόμενεσ ςε ςτζγεσ: 20,00 €/m2ετθςίωσ 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Γϋ 
Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςτα οχιματα ςιδθροδρόμων, τροχιοδρόμων θλεκτροκίνθτων 
αυτοκινιτων και κάκε τφπου οχιματα δθμόςιασ χριςθσ ι ςτθν εξωτερικι επιφάνεια αυτϊν, διαςτάςεων 
30Χ50 εκατοςτά μζτρα: 2,00 € μθνιαίωσ, ανεξάρτθτα από τισ θμζρεσ χρθςιμοποίθςθσ. Για διαφθμίςεισ τθσ 
κατθγορίασ αυτισ μεγαλφτερων διαςτάςεων καταβάλλεται ανάλογο πολλαπλάςιο τζλοσ. 
Κ α τ θ γ ο ρ ί α   Δϋ 
α) Για διαφθμίςεισ που γίνονται μζςα ςε εςτιατόρια, καφενεία και παρεμφερι καταςτιματα με 
θμερολόγια, δϊρα ζντυπα κάκε είδουσ, παραςτάςεισ ι λζξεισ ςε αυτοκόλλθτα ι είδθ με διαφθμιςτικζσ 
παραςτάςεισ ι λζξεισ κακϊσ και διαφθμίςεισ που γίνονται από αζροσ με οποιονδιποτε τρόπο ορίηεται 
τζλοσ ςε ποςοςτό 2% επί τθσ διαφθμιςτικισ δαπάνθσ που καταβάλλεται. 
β) Για τθ διενζργεια διαφιμιςθσ με φζιγ-βολάν, αφίςεσ κλπ υλικά επιβάλλονται τζλθ κακαριςμοφ των 
ρυπανκθςόμενων χϊρων. Σα ποςά των τελϊν κακορίηονται κάκε φορά από τον ιςχφοντα κανονιςμό 
κακαριότθτασ του Διμου. 
4) ΣΕΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΤΝΣΩΝ & ΕΠΙ ΣΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 0,5 % και 5 % . 

   το άρκρο 2 του Ν. 339/76 αναφζρονται οι Διμοι που πρζπει να επιβάλλουν το τζλοσ διαμονισ 
παρεπιδθμοφντων. Ο Διμοσ μασ δεν ανικει ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται.  

   Όμωσ ςφμφωνα με το άρκρο 6 παρ.2 του Ν. 1080/80 μποροφν να επιβάλλουν το τζλοσ διαμονισ 
παρεπιδθμοφντων  και οι υπόλοιποι Διμοι και Κοινότθτεσ τθσ χϊρασ μετά από απόφαςθ Δθμοτικοφ 
υμβουλίου. Αν θ απόφαςθ λθφκεί μζχρι τζλουσ Ιουνίου ιςχφει από 1θσ Ιανουαρίου του επομζνου ζτουσ. 

   Η επιβολι του τζλουσ κρίνεται επιβεβλθμζνθ λόγω των αυξθμζνων αναγκϊν που προζρχονται από τθν 
τουριςτικι κίνθςθ και τθν επιβάρυνςθ που δζχεται θ περιοχι λόγω των επιςκεπτϊν. ε κάκε περίπτωςθ οι 
απαιτοφμενοι πόροι για τθν κάλυψθ των επιπλζον αναγκϊν ςε κρίςιμουσ τομείσ όπωσ θ κακαριότθτα, το 
δίκτυο φωτιςμοφ, θ ανάπτυξθ υποδομϊν ( ζργα οδοποιίασ, εξωραϊςμοί, ζργα αναπλάςεων κλπ), 
επιτάςςουν τθν επιβολι του τζλουσ. 

Σο τζλοσ ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,5% επί του μιςκϊματοσ κλίνθσ για τισ ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ 
πάςθσ λειτουργικισ μορφισ (ξενοδοχείων, MOTELS, BUNGALOWS, ξενϊνων και επιπλωμζνων 
διαμεριςμάτων) και πάςθσ κατθγορίασ. 

Για τθ ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων που αφοροφν το τζλοσ κα εφαρμοςτοφν οι διατάξεισ του 
άρκρου 6 του Ν. 1080/80, όπωσ ιςχφουν κάκε φορά. 
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Επιβάλλεται τζλοσ επί των ακακαρίςτων εςόδων εςτιατορίων κλπ ςε ποςοςτό 0,5% (όπωσ ορίηει το 
άρκρο 20 του Ν.2539/97 & το άρκρο 23 του Ν.3756/09) ςτα ακακάριςτα ζςοδα των:  

Α.) Κάκε είδουσ , μορφισ και ονομαςίασ καταςτθμάτων ςτα οποία πωλοφνται  για κατανάλωςθ εντόσ 
του καταςτιματοσ  θ ςε πακζτο, φαγθτά, ποτά, καφζσ, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίςματα εφόςον κατά τθν άδεια ποφ ζχει εκδοκεί, διακζτουν πάγκουσ ι τραπεηοκακίςματα εντόσ  θ 
εκτόσ του καταςτιματοσ  
β ηυκοπωλείων και μπαρ ανεξαρτιτωσ ιδιαίτερθσ ονομαςίασ και κατθγορίασ καντινϊν 
 τα κζντρα διαςκζδαςθσ και τα καταςτιματα των πιο πάνω περιπτϊςεων που λειτουργοφν μζςα ςε 
ξενοδοχειακζσ επιχειριςεισ κάκε λειτουργικισ μορφισ και κατθγορίασ κακϊσ και τα οργανωμζνα ΟΤΠΕΡ 
– ΜΑΡΚΕΣ ςτα οποία πωλοφνται ζτοιμα φαγθτά. 
Προκειμζνου για νυχτερινά κζντρα αίκουςεσ χοροφ και άλλα καταςτιματα με ποτά και κζαμα, καφωδεία, 
κζντρα διαςκζδαςθσ(καμπαρζ, ναιτ κλαμπ, κοςμικζσ ταβζρνεσ, μπουάτ) και χορευτικά κζντρα με μουςικι, 
το ανωτζρω τζλοσ επιβάλλεται ςε ποςοςτό 5%. 
θμειϊνεται ότι ςτο ςφνολο του Διμου Καςτοριάσ ιςχφει το ςφςτθμα αντικειμενικοφ προςδιοριςμοφ τθσ 
αξίασ των ακινιτων. 

5) Σζλθ Βοςκισ : Αρμοδιότθτα τθσ Περιφζρειασ  
 
6) ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ - ΣΕΛΗ ΚΟΙΜΗΣΗΡΙΩΝ 
 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 1 του Α.Ν. 582/1968, θ ίδρυςθ και ςυντιρθςθ κοιμθτθρίων ανικει 
ςτθν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των διμων. Περαιτζρω, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4 του ίδιου Α.Ν., τα 
δικαιϊματα ταφισ και θ εν γζνει λειτουργία των δθμοτικϊν κοιμθτθρίων ρυκμίηονται δια κανονιςμοφ, 
ψθφιηομζνου υπό του δθμοτικοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Σο φψοσ των 
επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελϊν προςδιορίηονται επί τθ βάςει κάλυψθσ, εν μζρει ι εν όλω, των 
δαπανϊν τθσ ςυντθριςεωσ και λειτουργίασ των κοιμθτθρίων, μθ δυνάμενα τα ζςοδα εξ’ αυτϊν να 
υπερβοφν το ςφνολο τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ.  

Από τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ μζχρι 31/08/2019 προκφπτουν ζςοδα φψουσ 95.952,75€, όπωσ 
αναλφονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΠΡΑΞΕΙ 
0412 Δικαίωμα ενταφιαςμοφ 14.600,00 

0413 Δικαίωμα ανανζωςθσ (παράταςθσ χρόνου ταφισ) 1.415,00 

0414 Σζλοσ ανακομιδισ 2.500,00 

0415 Δικαιϊματα από τθ χριςθ οςτεοφυλακίων 375,00 

2119.06 Σακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 12.932,58 

3219.09 Σακτικά ζςοδα από ζςοδα νεκροταφείων 64.130,17 

 ΤΝΟΛΟ 95.952,75 

Εκτιμοφμε ότι μζχρι 31/12/2019 τα ζςοδα κα ανζρχονται ςε 100.000,00€ περίπου. 

 Οι δαπάνεσ τθσ υπθρεςίασ νεκροταφείων για το 2020 ανζρχονται ςε: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 
Σακτικζσ αποδοχζσ (περιλαμβάνονται βαςικόσ μιςκόσ, δϊρα 
εορτϊν, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.100,00 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΑΔΚΤ-ΣΕΑΔΤ 1.020,00 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε χριμα 120,00 
Εργοδοτικζσ ειςφορζσ ΣΤΔΚΤ ςε είδοσ 1.360,00 
Εργοδοτικι ειςφορά υπζρ κφριασ ςφνταξθσ (Ν.4387/16 αρ.38 
παρ.1) 3.800,00 
Τλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ λοιπϊν εγκαταςτάςεων κτιρίων 
οςτεοφυλακίου 2.000,00 
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Εργαςίεσ κακαριςμοφ  χϊρων Κοιμθτθρίων Καςτοριάσ. 15.000,00 
Εργαςίεσ ταφϊν και εκταφϊν ςτο Νεκροταφείο Καςτοριάσ 15.000,00 
υντιρθςθ νεκροταφείου  Κοινότθτασ Καςτοριάσ 25.000,00 
Προμικεια οςτεοκθκϊν 3.000,00 
ΤΝΟΛΟ 95.400,00 

 
Ειςθγοφμαςτε τον κακοριςμό των τελϊν και δικαιωμάτων για τθν Κοινότθτα  Καςτοριάσ ωσ εξισ:  
1. Σζλοσ Σαφισ: 200,00ευρϊ για τθν αρχικι επταετία 

το ανωτζρω ποςό ςυμπεριλαμβάνονται: 40,00 ευρϊ δικαίωμα ταφισ, 40,00 ευρϊ τζλοσ εκταφισ  και 
20,00 ευρϊ  κάκε ζτοσ για τα πρϊτα 6 ζτθ πζραν του ζτουσ κανάτου. 

2. Σζλοσ χριςθσ  τάφου (Δικαίωμα ανανζωςθσ): 50,00 ευρϊ ανά ζτοσ για τα επόμενα δφο ζτθ πζραν τθσ 
επταετίασ και 75,00 ευρϊ ανά ζτοσ για κάκε επόμενο ζτοσ πζραν τθσ παρζλευςθσ των εννζα ετϊν. 

3. Σζλοσ εκταφισ: 50,00ευρϊ για τθν εκταφι κανόντων που ζχουν ενταφιαςκεί πριν τθν ζναρξθ ιςχφοσ 
του κανονιςμοφ λειτουργίασ κοιμθτθρίων του Διμου Καςτοριάσ. Προχπόκεςθ θ εξόφλθςθ των τελϊν 
ανανζωςθσ μζχρι και: 

α) το προθγοφμενο ζτοσ τθσ αίτθςθσ εκταφισ, για αιτιςεισ που υποβάλλονται μζχρι 30 Ιουνίου 
β) το τρζχον ζτοσ για αιτιςεισ που υποβάλλονται από 01 Ιουλίου μζχρι 31 Δεκεμβρίου. 

 4. Σζλοσ  χριςθσ οςτεοφυλακίου:  100,00 ευρϊ εφάπαξ (25,00 ευρϊ για τθν παροχι οςτεοκικθσ και 
75,00 ευρϊ για τθ δεκαετι φφλαξθ των οςτϊν ςτο οςτεοφυλάκιο). Μετά τθν παρζλευςθ δζκα  ετϊν 
δίνεται δικαίωμα παράταςθσ για άλλα δζκα  (10 ) ζτθ με αντίςτοιχο τζλοσ ίςο με 50,00 ευρϊ εφάπαξ. 

5.Για ανιλικα τζκνα, όπωσ αυτά ορίηονται με βάςθ τθν επίςθμθ ενθλικίωςθ του Ελλθνικοφ Κράτουσ, 
δωρεάν τζλοσ ταφισ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ χωρίσ υποχρζωςθ ανακομιδισ οςτϊν. 
Για ανιλικα τζκνα ενταφιαςμζνα τα προθγοφμενα ζτθ, δωρεάν ανανζωςθ ταφισ χωρίσ υποχρζωςθ 
ανακομιδισ οςτϊν. 
Αν είναι επικυμία γονζων θ ανακομιδι των οςτϊν των ανιλικων τζκνων, θ χρζωςθ του τζλουσ εκταφισ 
κα είναι ςφμφωνθ με τα τζλθ κοιμθτθρίων του τρζχοντοσ ζτουσ. 

6. Για ενιλικεσ από 19 μζχρι 30 ετϊν χρεϊνεται τζλοσ ταφισ για τθν αρχικι επταετία 160,00€. Πζραν τθσ 
επταετίασ και μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 25 ετϊν από τθν θμζρα ταφισ δωρεάν ανανζωςθ ταφισ.  

7) ΣΕΛΗ  ΑΡΔΕΤΗ 
Για περιοχζσ όπου δεν λειτουργεί ΣΟΕΒ 

- 6,00 Ευρϊ ανά  ςτρζμμα για καλλιζργειεσ φαςολιϊν και οπωροκθπευτικϊν 
- 3,00 ευρϊ ανά ςτρζμμα για καλλιζργειεσ  Μθδικισ κλπ 

Σα ζςοδα ποφ προκφπτουν διατίκενται αποκλειςτικά για τθν ςυντιρθςθ των αρδευτικϊν δικτφων του 
Διμου. 
 
8)  ΣΕΛΗ ΧΡΗΗ ΤΔΑΣΟΠΤΡΓΩΝ 

Όπου υπάρχουν υδατόπυργοι1,00 Ευρϊ ανά ςτρζμμα  για όλεσ τισ καλλιζργειεσ  πλθν τριφυλλιοφ –
αρωματικά φυτά  και χορτολίβαδα. 

Σα  ζςοδα που προκφπτουν κα καλφψουν ανάγκεσ Ηλεκτροδότθςθσ και ςυντιρθςθσ των Τδατόπυργων. 
9)  ΣΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΣΑΘΜΕΤΗ 

1. Ετιςιο ςιμα μονίμων κατοίκων περιοχϊν ενταγμζνων ςτο ςφςτθμα ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ: 
25,00 ευρϊ  

2. Μθνιαία κάρτα ςτάκμευςθσ ςτουσ χϊρουσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ :  10,00 ευρϊ 
3. Πρόςτιμο μθ καταβολισ τζλουσ ελεγχόμενθσ ςτάκμευςθσ: 10,00 ευρϊ 

 
10) ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΗΜΕΡΗΙΟΤ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟΤ ΣΕΛΟΤ ΠΩΛΗΣΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ 

Κακορίηεται μετά από απόφαςθ του οικείου Περιφερειακοφ υμβουλίου, μετά από πρόταςθ των 
φορζων λειτουργίασ, των οικείων Επιτροπϊν Λαϊκϊν Αγορϊν και των Τπθρεςιϊν τθσ Περιφζρειασ που 
ζχουν αρμοδιότθτα επί των λαϊκϊν αγορϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 36 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 
171/Α/2017) Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ 
νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ. 

Ο κ. Ευαγγζλου Ακανάςιοσ, μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ,  μειοψιφθςε δθλϊνοντασ τα εξισ: 
«Λαμβάνοντασ υπόψθ: 

 το μεγάλο ποςοςτό ανεργίασ ςτθν  περιοχι μασ 
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 τθν τάςθ  μετανάςτευςθσ των δθμοτϊν μασ ςε άλλεσ περιοχζσ  για βιοποριςτικοφσ λόγουσ 
 το γεγονόσ ότι ο Διμοσ μασ είναι παραμεκόρια περιοχι 
 τθν αυξθμζνθ φορολογία των πολιτϊν λόγω τθσ  γενικότερθσ οικονομικισ κρίςθσ που μαςτίηει τθν 

χϊρα μασ 
 το «κοινωνικό πρόςωπο» του Διμου μασ 
 το γεγονόσ ότι  τα ανείςπρακτα τζλθ  κακαριότθτασ και φωτιςμοφ (μζχρι τα τζλθ του Ιουνίου 2019) 

ανζρχονται ςε 893.402€ 
μια αφξθςθ τελϊν ωσ οριηόντιο μζτρο εξαςφάλιςθσ εςόδων ςτο Διμο μασ  με μοναδικό  ςτόχο τθν κάλυψθ 
αρνθτικϊν διαφορϊν  εςόδων –εξόδων  δεν μπορεί να κεωρθκεί αναπτυξιακό μζτρο. 
Μια αφξθςθ των τελϊν δεν ςθμαίνει και αφξθςθ εςόδων, αφοφ κα μποροφςε να είναι λόγοσ επιπλζον 
αφξθςθσ των ανείςπρακτων τελϊν (αφξθςθ του αρικμοφ των κακοπλθρωτϊν), αλλά και αντι-κίνθτρο νζασ 
επιχειρθματικότθτασ ςτθν περιοχι μασ. 
 Η αφξθςθ του ενιαίου ανταποδοτικοφ τζλουσ κακαριότθτασ και φωτιςμοφ κα πρζπει να είναι ζςχατθ 
λφςθ και ςίγουρα μετά από: 

 Μείωςθ  και εξορκολογιςμό των εξόδων  ςτισ δαπάνεσ κακαριότθτασ 
 Μείωςθ και εξορκολογιςμό των εξόδων  ςτισ δαπάνεσ φωτιςμοφ  
 Εξοικονόμθςθ από τθν ορκότερθ οικονομικι διαχείριςθ των εςόδων του Διμου 
 Ειδικζσ ρυκμίςεισ  λθξιπρόκεςμων οφειλϊν - τελϊν 
 Εξεφρεςθ εναλλακτικϊν πόρων για χρθματοδότθςθ 
 Πικανζσ πολιτικζσ λφςεισ ςε ςυνεργαςία με τθν Περιφζρεια» 

Η κα πφρου Αικατερίνθ, Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ διλωςε «παρϊν». 

Η παροφςα ζλαβε αφξοντα αρικμό  254/2019 

 

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηά ηελ νπνία, νη ζπλδπαζκνί ηεο κεηνςεθίαο  εμέθξαζαλ ηε 

δηαθσλία ηνπο ζηελ αύμεζε ησλ αληαπνδνηηθώλ ηειώλ θσηηζκνύ θαη θαζαξηόηεηαο, όπσο 

πξνηείλεηαη κε ηελ παξαπάλσ απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4623/2019 ην νπνίν 

αλαθέξεη: 

Οριζμός θόρων, ηελών, δικαιωμάηων και ειζθορών 

Ο καηά ηην παπάγπαθο 3 ηος άπθπος 65 ηος ν. 3852/2010 οπιζμόρ θόπυν, ηελών, 
δικαιυμάηυν και ειζθοπών ππαγμαηοποιείηαι ζύμθυνα με ηο ζσέδιο ηηρ οικονομικήρ 
επιηποπήρ και ηιρ ηςσόν εναλλακηικέρ πποηάζειρ πος ζςνηάζζονηαι και καηαηίθενηαι από 
ηοςρ επικεθαλήρ ηυν παπαηάξευν. Οι ηςσόν εναλλακηικέρ πποηάζειρ ζςνοδεύονηαι από 
ειζήγηζη ηηρ οικονομικήρ ςπηπεζίαρ. Καηά ηη ζύνηαξη ηυν πποηάζευν από ηιρ 
ενδιαθεπόμενερ παπαηάξειρ, οι απμόδιερ ςπηπεζίερ ηος δήμος παπέσοςν κάθε ζσεηικό 
ζηοισείο. Ωρ εγκεκπιμένη θευπείηαι η ππόηαζη πος ζςγκενηπώνει ηην απόλςηη πλειοτηθία 
ηυν παπόνηυν μελών ηος δημοηικού ζςμβοςλίος. Αν καμία ππόηαζη δεν ζςγκενηπώζει ηην 
απόλςηη πλειοτηθία ηυν παπόνηυν μελών ηος ζςμβοςλίος, η τηθοθοπία 
επαναλαμβάνεηαι μεηαξύ ηυν δύο ππώηυν ζε τήθοςρ πποηάζευν και θευπείηαι 
εγκεκριμένη η πρόταση ποσ λαμβάνει τις περισσότερες ψήυοσς επί των παρόντων. 

Και επεζήμανε όηι δεν έτει καηαηεθεί άλλη εναλλακηική πρόηαζη, ζσνοδεσόμενη από ηην 

ανηίζηοιτη ειζήγηζη ηης Οικονομικής Τπηρεζίας. 

 

ηε ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο έζεζε ηελ 254/2019 απόθαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο, κε ζέκα ηελ  

«Δπηβνιή Σειώλ Γηθαησκάησλ θαη Δηζθνξώλ νηθ. Έηνπο 2020», ζε νλνκαζηηθή ςεθνθνξία θαηά 

ηελ νπνία ςήθηζαλ: 
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ΤΠΕΡ  19, οι: 1)Μεηαιίδεο Κίκσλ, 2)Παπαδόπνπινο Σξηαληάθπιινο, 3)Λίηζθαο Γηνλύζηνο, 

4)Σόζθνο Πέηξνο, 5)Φνπιηξάο ηπιηαλόο, 6)Αιεμαλδξίδεο Νηθόιανο, 7)ηπιηάδεο Γεκήηξηνο, 

8)Σζαλνύζαο Κσλζηαληίλνο, 9)Γνθόπνπινο Πέηξνο, 10)Θενράξε - Παπαδάκνπ Όιγα, 11)Ρήκνο 

Αζαλάζηνο, 12)Μνπξαηίδεο Χξήζηνο, 13)Εήζεο Λάδαξνο, 14)Ληάκεο Θεόδσξνο, 15)Φηιίππνπ 

Χξπζνύια, 16)Πέιθαο σθξάηεο, 17)Κνξεληζίδνπ Δξηθίιε, 18)αιβαξίλαο Ησάλλεο θαη 19)Φνύθε 

- Ληάκε Αιεμάλδξα 

ΚΑΣΑ 21, οι  : 1)πύξνπ Αηθαηεξίλε, 2)Βαζηιεηάδεο Δπζηάζηνο, 3)Μπόηζαξεο Βαζίιεηνο, 

4)Κύξνπ Ησάλλα, 5)αββνπιίδνπ Κπξηαθή, 6)ακαξάο Κσλζηαληίλνο, 7)Γάγγαο Παλαγηώηεο, 

8)Λέθθνο Χξήζηνο, 9)Χξεζηάθε Δηξήλε, 10)Γηαλλάθεο Πέηξνο, 11)Μόζρνο Γεώξγηνο, 

12)Παπαδνπνύινπ Χξπζνβαιάληνπ, 13)Γνπιγέξεο Αλαζηάζηνο, 14)Βαζηιεηάδεο Πνιπρξόληνο, 

15)Ηππνθνκίδνπ Αγγειηθή, 16)Εεζόπνπινο Μηραήι, 17)Σακήιηαο Αιέμαλδξνο, 18)Πεηξόπνπινο 

ηαύξνο, 19)Δπαγγέινπ Αζαλάζηνο, 20)Παύινπ Κσλζηαληίλνο θαη 21)Σίγθαο Γεώξγηνο. 

 

ύκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Ν. 4555/18 «ΚΛΔΗΘΔΝΖ», ην άξζξν 11 ηνπ Ν. 4623/19 θαζώο 

θαη ηελ  Αηηηνινγηθή Έθζεζε ηνπ Ν. 4623/19, όπνπ αλαθέξεηαη: 

 

 

Άξζξα 8 έσο 12  

Με ηηο πξνηεηλόκελεο δηαηάμεηο ξπζκίδνληαη ζέκαηα ςήθηζεο ηνπ ηερληθνύ πξνγξάκκαηνο (άξζξν 8), 

ηνπ επηρεηξεζηαθνύ πξνγξάκκαηνο (άξζξν 9), ηνπ πξνγξάκκαηνο αμηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο (άξζξν 

10), ηνπ νξηζκνύ θόξσλ, ηειώλ θαη εηζθνξώλ (άξζξν 11) θαη ηεο ςήθηζεο πξνϋπνινγηζκνύ ζε 

δήκνπο θαη πεξηθέξεηεο (άξζξν 12).  

Σε όιεο ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, νη αληηπνιηηεπόκελεο παξαηάμεηο κπνξνύλ λα ζπληάμνπλ θαη λα 

θαηαζέζνπλ ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο, νη νπνίεο ζπδεηνύληαη θαη ςεθίδνληαη παξάιιεια κε ηελ 

πξόηαζε ηνπ Δεκάξρνπ ή ηνπ Πεξηθεξεηάξρε.  

Η ελαιιαθηηθή πξόηαζε γηα λα γίλεη δεθηή πξνο ζπδήηεζε, πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από έθζεζε πνπ 

ζπληάζζεη ν πξνηείλσλ, ζηελ νπνία αηηηνινγείηαη ε δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ππό θξίζε 

δεηήκαηνο, θαη από εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ, θαηά πεξίπησζε, ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ ή ηεο 

πεξηθέξεηαο ζρεηηθά κε ην εθαξκόζηκν ή κε ηεο πξόηαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ ηπρόλ απηή εγθξηζεί από 

ην νηθείν ζπκβνύιην.  

Οη πξνηάζεηο ζπδεηνύληαη θαη ςεθίδνληαη δηαθξηηά θαηά ηελ ίδηα ζπλεδξίαζε. Έγθξηζε ιακβάλεη ε 

πξόηαζε πνπ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ή 

πεξηθεξεηαθνύ ζπκβνπιίνπ.  

Αλ θακία πξόηαζε δελ ζπγθεληξώλεη ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ ζπκβνπιίνπ, 

ηόηε ε ςεθνθνξία επαλαιακβάλεηαη κεηαμύ ησλ δύν πξώησλ ζε ςήθνπο πξνηάζεσλ θαη ζεσξείηαη 

εγθεθξηκέλε ε πξόηαζε πνπ ιάβεη ηηο πεξηζζόηεξεο ςήθνπο επί ησλ παξόλησλ.  

Εάν δεν υποβληθεί εναλλακηική πρόηαζη, θεωρείηαι εγκεκριμένη η ειζήγηζη ηου 

Δημάρχου/Περιθερειάρχη. Με ηηο πξνηεηλόκελεο ξπζκίζεηο, ηξνπνπνηείηαη ην ηζρύνλ πιαίζην πνπ 

εηζήρζε κε ηνλ λ. 4555/2018 θαη εμαζθαιίδεηαη αθελόο ε, ζε θάζε πεξίπησζε, ςήθηζε ζεκαληηθώλ 

απνθάζεσλ γηα ιεηηνπξγία ησλ δεκνηηθώλ/πεξηθεξεηαθώλ ππεξεζηώλ θαη αθεηέξνπ, κέζσ ηεο 

δπλαηόηεηαο θαηάζεζεο ελαιιαθηηθώλ πξνηάζεσλ, αλαβαζκίδεηαη ηόζν ε πνιπθσλία, 8 όζν θαη ε 

δπλαηόηεηα εμεύξεζεο ηεο θαιύηεξεο δπλαηήο ιύζεο γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο.  

Γηα λα ηεξνύληαη ε αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο θαη ε αξρή ηεο ηζόηεηαο ησλ όπισλ, αιιά θαη λα 

εμαζθαιηζζεί όηη νη εηζαγόκελεο ξπζκίζεηο δελ ζα θαηαζηξαηεγεζνύλ ζηα πιαίζηα ελόο ζηείξνπ 

αληηπνιηηεπηηθνύ ιόγνπ, εηζάγνληαη σο δηθιείδεο αζθαιείαο όηη α) ε ελαιιαθηηθή θαηαηηζέκελε 

πξόηαζε ξπζκίδεη πιήξσο ην πξνο ζπδήηεζε ζέκα (π.ρ. θαηάζεζε ελαιιαθηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ σο 
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ζύλνιν θαη όρη πξόηαζε γηα κία νκάδα θσδηθώλ ή νινθιεξσκέλν ηερληθό πξόγξακκα θαη όρη 

πξόηαζε γηα ηα έξγα κίαο δεκνηηθήο ή πεξηθεξεηαθήο ελόηεηαο), β) ε θαηαηηζέκελε ελαιιαθηηθή 

πξόηαζε ζπλνδεύεηαη από αηηηνινγηθή έθζεζε πνπ αλαιπηηθά εθηίζεηαη θαη αηηηνινγείηαη ε 

δηαθνξεηηθή αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο θαη γ) ζπλνδεύεηαη από εηζήγεζε ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ 

ηνπ δήκνπ γηα ηελ πιεξόηεηα απηήο σο ζύλνιν θαη ην εθαξκόζηκν απηήο ζε πεξίπησζε πνπ ςεθηζηεί, 

ώζηε λα απνθιεηζηεί ην θαηλόκελν λα ςεθηζηεί πξόηαζε πνπ είλαη αδύλαηνλ λα εθαξκνζζεί θαη λα 

ηεζεί έηζη ζε ζνβαξό θίλδπλν ε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ ή ηεο πεξηθέξεηαο θαη ε παξνρή 

απνηειεζκαηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο.  

Οη πξνηάζεηο ζπληάζζνληαη από ηηο πξνηείλνπζεο παξαηάμεηο, σζηόζν νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

δήκνπ παξέρνπλ όπνην ζρεηηθό ζηνηρείν ήζειε αηηεζεί.  

 

πλεπώο ηζρύεη ε σο άλσ 254/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ επηβνιή ηειώλ, 

δηθαησκάησλ θαη εηζθνξώλ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2020 γηα ην Γήκν Καζηνξηάο. 

 

Ζ παξνύζα πξάμε (απόθαζε) έιαβε αύμνληα αξηζκό : 308/19 

 

Καηά ηεο παξαπάλσ απόθαζεο ρσξεί εηδηθή δηνηθεηηθή πξνζθπγή γηα ιόγνπο λνκηκόηεηαο θαη’ 

άξζξν 227 ηνπ Ν. 3852/2010 (όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 118 ηνπ Ν. 4555/2018) κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ επίδνζε ηεο απόθαζεο, θαζώο θαη δπλαηόηεηα άζθεζεο 

αίηεζεο ζεξαπείαο. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

 

 

Κίμων Μηηαλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

 

Ν. Καηζιαμάκη 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

Σ.Παπαδόπνπινο, Γ.Λίηζθαο, Κ.Σζαλνύζαο, 

Π.Γνθόπνπινο, Ό.Θενράξε - Παπαδάκνπ, 

Χ.Μνπξαηίδεο, Θ.Ληάκεο, Π.Σόζθνο, .Φνπιηξάο, 

Ν.Αιεμαλδξίδεο, Γ.ηπιηάδεο, Α.Ρήκνο, Λ.Εήζεο, 

Χ.Φηιίππνπ, .Πέιθαο, Δ.Κνξεληζίδνπ, Η.αιβαξίλαο, 

Α.Φνύθε-Ληάκε, Α.πύξνπ, Δ.Βαζηιεηάδεο, 

Β.Μπόηζαξεο, Η.Κύξνπ, Κ.αββνπιίδνπ, Κ.ακαξάο, 

Π.Γάγγαο, Χ.Λέθθνο, Δ.Χξεζηάθε, Π.Γηαλλάθεο, 

Γ.Μόζρνο, Χ.Παπαδνπνύινπ, Α.Γνπιγέξεο, 

Π.Βαζηιεηάδεο, Α.Ηππνθνκίδνπ , Μ.Εεζόπνπινο, 

Α.Σακήιηαο, .Πεηξόπνπινο, Α.Δπαγγέινπ, Κ.Παύινπ, 

Γ.Σίγθαο.  
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