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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 23287/03-12-2019 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 24/2019 Τακτικής Συνεδρίασης του  

Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς 

 

Στην Καστοριά και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:30, 

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

22314/22-11-2019 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 : 40

1. Μηταλίδης Κίμων – Πρόεδρος Δ.Σ. 

2. Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος – Αντιδήμαρχος  

3. Λίτσκας Διονύσιος – Αντιδήμαρχος 

4. Τσανούσας Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος 

5. Δοκόπουλος Πέτρος – Αντιδήμαρχος 

6. Θεοχάρη – Παπαδάμου Όλγα – Αντιδήμαρχος 

7. Μουρατίδης Χρήστος – Αντιδήμαρχος 

8. Λιάμης Θεόδωρος – Αντιδήμαρχος  

9. Τόσκος Πέτρος 

10. Φουλιράς Στυλιανός 

11. Αλεξανδρίδης Νικόλαος 

12. Στυλιάδης Δημήτριος 

13. Ρήμος Αθανάσιος 

14. Ζήσης Λάζαρος 

15. Φιλίππου Χρυσούλα 

16. Πέλκας Σωκράτης 

17. Κορεντσίδου Εριφίλη 

18. Σαλβαρίνας Ιωάννης 

19. Φούκη – Λιάμη Αλεξάνδρα 

20. Σπύρου Αικατερίνη 

21. Βασιλειάδης Ευστάθιος 

22. Μπότσαρης Βασίλειος 

23. Κύρου Ιωάννα 

24. Σαββουλίδου Κυριακή 

25. Σαμαράς Κωνσταντίνος 

26. Δάγγας Παναγιώτης 

27. Λέκκος Χρήστος 

28. Χρηστάκη Ειρήνη 

29. Γιαννάκης Πέτρος 

30. Μόσχος Γεώργιος 

31. Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου 

32. Δουλγέρης Αναστάσιος 

33. Βασιλειάδης Πολυχρόνιος 

34. Ιπποκομίδου Αγγελική  

35. Ζησόπουλος Μιχαήλ 

36. Ταμήλιας Αλέξανδρος 

37. Πετρόπουλος Σταύρος 

38. Ευαγγέλου Αθανάσιος 

39. Παύλου Κωνσταντίνος 

40. Τίγκας Γεώργιος 

 

ΑΠΟΥΣΑ η Δούφλια Αναστασία 

 

Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, κλήθηκαν λόγω ύπαρξης θεμάτων, που αφορούν στην 

Κοινότητά τους και ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ/ΠΑΡΟΥΣΕΣ:  

1. Κουράκλη Χαρίκλεια – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καστοριάς 

2. Σεργιαννίδης Ανδρέας – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Κορομηλιάς 

3. Πηγατσιώτη Αικατερίνη – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Τοιχιού 

4. Ιασωνίδης Νικόλαος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Δισπηλιού 

5. Μιρκόπουλος Βασίλειος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Μαυροχωρίου  
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ΑΠΟΝΤΕΣ/ΑΠΟΥΣΕΣ:  

1. Μιρκόπουλος Νικηφόρος – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Καλοχωρίου 

2. Γκόγκας Ιωάννης – Πρόεδρος Κοινότητας Κλεισούρας 

3. Ιωάννου Ιωάννης – Πρόεδρος Συμβουλίου Κοινότητας Λιθιάς  

 

ΠΑΡΩΝ και ο Δήμαρχος Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης. 

 

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

την τήρηση των πρακτικών. 

Σημειώνεται, ότι από τη συνεδρίαση αποχώρησε με την άδεια του Προέδρου ο Δημοτικός 

Σύμβουλος κ. Βασίλειος Μπότσαρης, μετά τη συζήτηση του 4
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης. 

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 2020 Δήμου 

Καστοριάς». 

 

Αριθμός Απόφασης : 308/19 

 

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

Δ.Σ. την αριθ. 254/19 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, η οποία αναλυτικά έχει 

ως εξής: 

ΘΕΜΑ 2ο: «Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2020» 
 
  Αριθμός απόφασης:  254/2019 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  την 
από 30-10-2019 σχετική με το θέμα εισήγηση  της  Αναπληρώτριας  Προϊσταμένης της Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:  

 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ THN ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
 Με θέμα «Επιβολή  τελών, δικαιωμάτων Δήμου Καστοριάς οικονομικού έτους 2020».  
 
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 των άρθρων 185 και  222 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) 
7. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α/2015) όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 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. Την ΑΔΣ 426/2018 με θέμα «Επιβολή τελών, Δικαιωμάτων, εισφορών οικ. Έτους 2019 Δήμου 
Καστοριάς» 

9. Την με Α.Π. οικ 55905/29-7-2019 ΚΥΑ του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης». 

10. Την με Α.Π. 17211/ 27-09-2019 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Καθαριότητας 
11. Την από 14-10-2019 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Καθαριότητας που αφορά τα τέλη 

κοιμητηρίων 
12. Την με Α.Π. 16447/27-9-2019 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα ηλεκτροφωτισμού 
13. Τον απολογισμό οικ. Έτους 2018 Δήμου Καστοριάς. 
14. Την εκτέλεση του προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς μέχρι τον Αύγουστο 2019. 

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε 

1) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε 

στεγασμένο ή μη χώρο σύμφωνα με το εμβαδόν την επιφάνειάς του με συντελεστή που ορίζεται με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Ν.1080/80 και 1828/89). 

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα 
έξοδα της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Μετά τον καταμερισμό και τον εξορθολογισμό όλων των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού καθώς και τον έλεγχο  πολλών παροχών ηλεκτροδότησης (αντλιοστασίων, 
δημοτικών κτιρίων, γηπέδων κλπ - για  τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαχωρισμού των παροχών - 
και δεν  επιβαρύνουν πλέον την ανταποδοτική υπηρεσία) περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες της 
υπηρεσίας Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

 
Οι προβλεπόμενες δαπάνες καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2020 είναι οι εξής: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

663.000,00 

20.6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

18.000,00 

20.6021.00 Τακτικές αποδοχές Τακτικών υπαλλ. με σύμβαση αορίστου 
χρόνο.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

179.000,00 

20.6021.01 Αποζημίωση απολυομένων εργ/των (Τακτικοί Υπάλ. με 
σύμβαση Αορίστου Χρόνου) 

2.000,00 

20.6022.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

12.000,00 

20.6041.00 Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων (περιλ/νται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-Συμβ. 
εποχιακοί 

40.000,00 

20.6042.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

4.000,00 

20.6055.01 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 20.000,00 
20.6055.02 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε χρήμα 2.000,00 
20.6055.03 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 78.000,00 
20.6055.06 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ 3.000,00 
20.6055.07 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΒΑΡΕΑ) 4.000,00 
20.6055.15 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης  Ν.4387/16 αρ.38 

παρ.1 
58.000,00 

20.6055.16 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε είδος 30.000,00 
20.6063.00 Λοιπές παροχές σε είδος (ενδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κ.λ.π.) 
15.000,00 

20.6063.01 Παροχή γάλακτος 20.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.700,00 
20.6262.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων) 
2.000,00 

20.6263.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 50.000,00 
20.6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 
20.6265.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
1.000,00 

20.6271.00 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.            500,00 
20.6322.00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.200,00 
20.6323.00 Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 2.000,00 
20.6414.02 Δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔΙΑΔΥΜΑ 1.069.337.66 
20.6422.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 
2.000,00 

20.6462.00 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 
20.6633.00 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.500,00 
20.6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού     3.000,00 
20.6641.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 
  130.000,00 

20.6643.00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 
20.6662.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.000,00 
20.6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 21.000,00 
20.6671.01 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων 500,00 
20.6671.02 Προμήθεια συσωρρευτών οχημάτων 3.000,00 
20.6671.03 Προμήθεια ελαστικών αυτ/των 25.000,00 
20.6673.00 Ανταλλακτικά  επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 
20.6673.01 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2.000,00 
20.6681.00 Υλικά φαρμακείου 300,00 
20.6699.14 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης  1.000,00 
 ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2.489.537.66 

 
Οι προβλεπόμενες δαπάνες φωτισμού του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2020 είναι οι εξής: 

20.6211.00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 600.000,00 

20.6662. ..  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 
20.6662. .. Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων 59.000,00 
   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 674.000,00 

 
Γενικό σύνολο δαπανών καθαριότητας και φωτισμού 3.163.537,66 ευρώ 
 
   Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού σύμφωνα με την  παρ Β3 της  ΚYA οικ 55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 
6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   2018  Σύνολο εισπράξεων:  2.147.484,81€ . 
Β  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   από 1-1-2018   μέχρι  31-08-2018 : 1.494.513,42 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 906.733,48 

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 128.865,42 

2111 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 366.430,70 

2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 138,60 

2119.01 Τακτικά έσοδα φόρου φωτιζομένων επιφανειών 47.033,51 
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3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.658,51 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 300,36 

5119 Χρηματικό υπόλοιπο 42.352,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.494.513,42 

 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  από 1-1-2019 μέχρι 31-08-2019 : 1.745.259,11 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.037.568,05 

0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 134.591,81 

2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 403.171,72 

2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 283,20 

2119.01 Τακτικά έσοδα φόρου φωτιζομένων επιφανειών 51.743,40 

3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.815,10 

3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 84,75 

5119 Χρηματικό υπόλοιπο 116.001,08 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.745.259,11 

 
Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 με  βάση την χρονική πορεία  εκτέλεσης του Π/Υ 2019  και 
τα μέχρι σήμερα στοιχεία η εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των 
2.450.000.00.  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

 Σύνολο εισπράξεων μέχρι 31/08/2019 1.745.259,11 

 Εκτίμηση εισπράξεων μέχρι 31/12/2019 704.740,89 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.450.000,00 

 
        Στα πραγματοποιηθέντα έσοδα μέχρι 31/08/2019 έχει συμπεριληφθεί η εκκαθάριση μηνός Ιουνίου 
2019 και προκύπτουν ανείσπρακτα τέλη ύψους 893.402,02€.  
           Αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας και του γεγονότος ότι 
πολλοί καταναλωτές καταβάλλουν τμηματικά τις οφειλές τους κάνοντας ρύθμιση στη ΔΕΗ.  
 

ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2.962.378.94 2.842.150,94 1.892.448,49 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-08-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2.962.378.94 2.139.340,25 1.271.225,26 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2019  ΜΕΧΡΙ 31-08-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

2.981.287.05 2.327.081,81 1.519.389,92 

   

 
    Τα  εκτιμώμενα  έξοδα  μέχρι 31-12-2019 ανέρχονται στο ποσό  3.954.997,53 (συμπεριλαμβανομένου  
των δαπανών μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔΙΑΔΥΜΑ έτους 2019 ποσού 919.916,00€ και δ΄ δόση έτους 
2018 ποσού 235.081,53€).  
 

Από την εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι τη λήξη του οίκον έτους 2019   (2.450.000,00) και την εκτίμηση 
των εξόδων 3.954.997,53 προκύπτει αρνητική  Διαφορά  ύψους  1.504.997,53€ ποσό το οποίο πρέπει να 
προστεθεί στα έξοδα του έτους 2020 σύμφωνα με την παράγραφο Β3 του άρθρου 3 της  με Α.Π. οικ ΚYA 
οικ 55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα 
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«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης». 
 

Μετά από τα παραπάνω στο σύνολο των εξόδων του έτους 2020 (3.163.537,66) πρέπει να προστεθεί 
και το ποσό των 1.504.997,53€ ως αρνητική διαφορά έτους 2019. 
Σύνολο Εξόδων  2020 :    3.163.537,66+ 1.504.997,53= 4.668.535,19  
 

Το σύνολο  εξόδων 2020 ύψους 4.668.535,19€ 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 Ιούνιο 2019 τα ανείσπρακτα 
τέλη ανέρχονται σε 893.402,02€. 

 
 Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου 
ανταποδοτικού τέλους  καθαριότητας και φωτισμού κατά 40%. 
 Επιπλέον καθορίζονται τρεις (3) γενικοί συντελεστές ανάλογα με τη χρήση κάθε ακινήτου και 
ειδικοί συντελεστές ανάλογα με την επιφάνεια, τη χρήση ή τη γεωγραφική ζώνη στην οποία βρίσκονται, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω: 
  

 Κοινότητα Καστοριάς:   
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες : 1,68€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 2,50€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:5,39€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες: 0,28€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,28€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,28€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
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 Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 
 Τα έσοδα που θα προκύψουν για την Κοινότητα Καστοριάς ανέρχονται σε: 2.884.461,63€ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. 
ΤΙΜΗ/Τ.

Μ. 
ΕΣΟΔΑ 

ΤΙΜΗ/Τ.
Μ. 

ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ  2.609.916,65  274.565,48 

 

 Κοινότητες  Μανιάκων, Μεσοποταμίας, Μαυροχωρίου, Κορησού, Δισπηλιού: 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες : 1,26€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 2,00€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:2,73€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες: 0,24€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,24€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,24€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
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 Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
  
Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 1.023.943,44€ 
 

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. 
ΤΙΜΗ/Τ.

Μ. 
ΕΣΟΔΑ 

ΤΙΜΗ/Τ.
Μ. 

ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ  895.799,24   128.144,20 

 

 Κοινότητες Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Οινόης, Ποριάς, Τοιχιού, Πολυκάρπης, Λεύκης, 
Οικισμός Κολοκυνθούς: 

 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες : 0,98€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 1,70€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:2,17€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ  
 Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες: 0,20€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,20€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,20€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ  
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 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,10€/τ.μ 
 Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
  
Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 373.466,98€ 
 

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. 
ΤΙΜΗ/Τ.

Μ. 
ΕΣΟΔΑ 

ΤΙΜΗ/Τ.
Μ. 

ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ  321.517,21   51.949,77 

 

 Κοινότητες Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Οικισμός Σταυροποτάμου, Μελισσοτόπου, 
Καλοχωρίου, Δενδροχωρίου, Λιθιάς, Αγίας Κυριακής, Μεταμόρφωσης, Κορομηλιάς, 
Τσάκωνης, Οικισμός Φωτεινής, Ιεροπηγής : 

 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες : 0,77€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 1,20€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:1,75€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,60 € 
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,40 €/τμ  
 Γ.5 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: 0,40 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες: 0,17€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,17€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,17€/τ.μ                                              
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 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,10€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,10€/τ.μ  
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,08€/τ.μ 
 Γ.5 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: 0,10€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
  
Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 191.261,12€ 
 

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. 
ΤΙΜΗ/Τ.

Μ. 
ΕΣΟΔΑ 

ΤΙΜΗ/Τ.
Μ. 

ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ  160.695,20   30.565,92 

 

 Δ.Ε. Κορεστείων, Κοινότητες Πτεριάς, Αυγής, Σιδηροχωρίου, Οικισμός Υψηλού, 
Ομορφοκκλησιάς, Βυσσινιάς, Οικισμός Αγ.Νικολάου, Οξυάς, Πολυκέρασου, Οικισμός 
Βέργας. 
 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες : 0,56€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,80€/τ.μ 
 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:1,33€/τ.μ.                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,80 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,40 € 
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,20 €/τμ  
 Γ.5 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: 0,20 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 Α. Κατοικίες  
 Α.1 Κατοικίες: 0,14€/τ.μ  
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι: 0,05€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,14€/τ.μ 
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 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας:         
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,14€/τ.μ                                              
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,08€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,08€/τ.μ  
 Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν : 0,05€/τ.μ 
 Γ.5 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: 0,08€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 
    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 
 Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 50.798,19€ 
 

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. 
ΤΙΜΗ/Τ.

Μ. 
ΕΣΟΔΑ 

ΤΙΜΗ/Τ.
Μ. 

ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ   41.630,99   9.167,20 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
 

 
ΤΕΛΟΣ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΕΛΟΣ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

Κατοικίες 2.068.031,70 371.690,49 2.439.722,19 

Κοινωφελείς, μη κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς σκοπούς 

3.328,50 393,90 3.722,40 

Επαγγελματικοί χώροι 1.958.199,09 122.308,17 2.080.507,26 

ΣΥΝΟΛΑ 4.029.559,29 494.392,57 4.523.951,86 

 
Η  διαφορά που προκύπτει από το σύνολο των εξόδων και των εσόδων έτους 2020 ύψους 

144.583,33€ (4.668.535,19 - 4.523.951,86 =144.583,33) θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.  
Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ότι για την επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από το επόμενο 

οικονομικό έτος,  ποσό ύψους περίπου 48.200,00 € από την ανταποδοτική υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη κάθε είδους δαπανών του Δήμου, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. 
 
Επιπλέον προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 

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

 Για Νεφροπαθείς- Καρκινοπαθείς και απόλυτη αναπηρία-σκλυρηνση κατά πλάκας- 
παραπληγικοί    με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80% πλήρης απαλλαγή. 

 Ορφανά ανήλικα τέκνα και από τους δύο γονείς πού συνοικούν με παππού-γιαγιά πλήρης  
απαλλαγή  μέχρι  την συμπλήρωση  18 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- γνωμάτευση Α Θμιας υγειονομικής επιτροπής 
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 Πολύτεκνοι –τρίτεκνοι-κλπ   - προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος πιστοποιητικού 
οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα  

     
2) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
    Εισηγούμαστε τα τέλη χρήσεως πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων να  παραμείνουν 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                      250,00€ εφάπαξ ανά παράσταση 
 

 Ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που απομακρύνονται 
από συνεργείο του Δήμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 55 του Ν. 4483/2017  : 200,00€ 

 
3) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (άρθρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπως ισχύει) 
Εισηγούμαστε τα τέλη διαφημίσεων για το οικονομικό έτος 2019 να παραμείνουν ως έχουν (σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό. 304/2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό. 422/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
πλην περίπτωση α.) ήτοι : 
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,  
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 €/m2 εβδομαδιαίως. 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 €/m2 ετησίως 
β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 29,00 €/m2 ετησίως 
γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες: 20,00 €/m2 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. 
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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. 
 
4) 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 1ης 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  η σε πακέτο, φαγητά , ποτά , καφές , αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα 
εφόσον κατά την άδεια πού έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους η τραπεζοκαθίσματα εντός  η εκτός του 
καταστήματος  
β ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας καντινών 
 τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα 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, ναιτ 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. 
 
5) Τέλη Βοσκής : Αρμοδιότητα της Περιφέρειας  
 
6) 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 δια 
κανονισμού, ψηφιζομένου υπό του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ύψος 
των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των 
δαπανών της συντηρήσεως και λειτουργίας των κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να 
υπερβούν το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης.  

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι 31/08/2019 προκύπτουν έσοδα ύψους 95.952,75€, 

όπως αναλύονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 

0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 14.600,00 

0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.415,00 
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0414 Τέλος ανακομιδής 2.500,00 

0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 375,00 

2119.06 Τακτικά έσοδα από έσοδα νεκροταφείων 12.932,58 

3219.09 Τακτικά έσοδα από έσοδα νεκροταφείων 64.130,17 

 ΣΥΝΟΛΟ 95.952,75 

Εκτιμούμε ότι μέχρι 31/12/2019 τα έσοδα θα ανέρχονται σε 100.000,00€ περίπου. 

 Οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων για το 2020 ανέρχονται σε: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.100,00 

Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.020,00 

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε χρήμα 120,00 

Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε είδος 1.360,00 

Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης (Ν.4387/16 αρ.38 
παρ.1) 3.800,00 

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων κτιρίων 
οστεοφυλακίου 2.000,00 

Εργασίες καθαρισμού  χώρων Κοιμητηρίων Καστοριάς. 15.000,00 

Εργασίες ταφών και εκταφών στο Νεκροταφείο Καστοριάς 15.000,00 

Συντήρηση νεκροταφείου  Κοινότητας Καστοριάς 25.000,00 

Προμήθεια οστεοθηκών 3.000,00 

ΣΥΝΟΛΟ 95.400,00 

 
 Εισηγούμαστε τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων για την Κοινότητα  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 (Δικαίωμα ανανέωσης) : 50,00 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα δύο έτη πέραν της 
επταετίας και 75,00 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 λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Καστοριάς. Προϋπόθεση η εξόφληση των τελών 
ανανέωσης μέχρι και: 
α) το προηγούμενο έτος της αίτησης εκταφής, για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου 
β) το τρέχον έτος για αιτήσεις που υποβάλλονται από 01 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 
 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 
δίνεται δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα  (10 ) έτη με αντίστοιχο τέλος ίσο με 50,00 ευρώ εφάπαξ.  
5. Για ανήλικα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται με βάση την επίσημη ενηλικίωση του Ελληνικού Κράτους, 
δωρεάν τέλος ταφής, δωρεάν ανανέωση ταφής  χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών. 
     Για ανήλικα τέκνα ενταφιασμένα τα προηγούμενα έτη, δωρεάν ανανέωση ταφής 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. 
6. Για ενήλικες από 19 μέχρι 30 ετών χρεώνεται τέλος ταφής για την αρχική επταετία 160,00€. Πέραν της 
επταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών από την ημέρα ταφής δωρεάν ανανέωση ταφής.  
 
7) ΤΕΛΗ  ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
Για περιοχές όπου δεν λειτουργεί ΤΟΕΒ 

- 6,00 Ευρώ ανά  στρέμμα για καλλιέργειες φασολιών και οπωροκηπευτικών 
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- 3,00 ευρώ ανά στρέμμα για καλλιέργειες  Μηδικής κλπ 
Τα έσοδα πού προκύπτουν διατίθενται αποκλειστικά για την συντήρηση των αρδευτικών δικτύων του 
Δήμου. 
 

8)  ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 
      Όπου υπάρχουν υδατόπυργοι 1,00 Ευρώ ανά στρέμμα  για όλες τις καλλιέργειες  πλην τριφυλλιού –
αρωματικά φυτά  και χορτολίβαδα. 
Τα  έσοδα που προκύπτουν θα καλύψουν ανάγκες Ηλεκτροδότησης και συντήρησης των Υδατόπυργων. 
 
9)  ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1. Ετήσιο σήμα μονίμων κατοίκων περιοχών ενταγμένων στο σύστημα ελεγχόμενης 
      στάθμευσης: 25,00 ευρώ  
2. Μηνιαία κάρτα στάθμευσης στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης :  10,00 ευρώ 
3. Πρόστιμο μη καταβολής τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης: 10,00 ευρώ 

 
10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ 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.» 

 
Τα μέλη της πλειοψηφίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη κάλυψης της διαφοράς μεταξύ των εσόδων και 

των εξόδων της ανταποδοτικής υπηρεσίας σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση και προκειμένου η 
αύξηση να ισοκατανεμηθεί σε όλα τα ακίνητα, πρότειναν να αυξηθεί για τις κατοικίες και τους 
επαγγελματικούς χώρους και των 5 κατηγοριών ο ΔΦ κατά 0,10 €/m2 ετησίως και το ΤΚ κατά 0,55€/m2 
ετησίως. Οι υπόλοιποι συντελεστές να παραμείνουν σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας.  

Η Οικονομική Επιτροπή  αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το οικ. έτος 2020 ως 
εξής:  
1) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού των Δήμων και Κοινοτήτων καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή 
μη χώρο σύμφωνα με το εμβαδόν την επιφάνειάς του με συντελεστή που ορίζεται με απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου (Ν.1080/80 και 1828/89). 

Τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι ανταποδοτικά και πρέπει να καλύπτουν τα αντίστοιχα έξοδα 
της υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Μετά τον καταμερισμό και τον εξορθολογισμό όλων των δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού καθώς και τον έλεγχο  πολλών παροχών ηλεκτροδότησης (αντλιοστασίων, δημοτικών 
κτιρίων, γηπέδων κλπ- για  τα οποία έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαχωρισμού των παροχών - και δεν  
επιβαρύνουν πλέον την ανταποδοτική υπηρεσία)περιορίστηκαν σημαντικά οι δαπάνες της υπηρεσίας 
Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. 

Οι προβλεπόμενες δαπάνες καθαριότητας του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2020 είναι οι εξής: 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6011.00 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

663.000,00 

20.6012.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

18.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

20.6021.00 Τακτικές αποδοχές Τακτικών υπαλλ. με σύμβαση αορίστου 
χρόνο.(περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

179.000,00 

20.6021.01 Αποζημίωση απολυομένων εργ/των (Τακτικοί Υπάλ. με 
σύμβαση Αορίστου Χρόνου) 

2.000,00 

20.6022.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

12.000,00 

20.6041.00 Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων (περιλ/νται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γεν. & ειδικά τακτικά επιδ/τα)-Συμβ. 
εποχιακοί 

40.000,00 

20.6042.00 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 
ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

4.000,00 

20.6055.01 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 20.000,00 
20.6055.02 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε χρήμα 2.000,00 
20.6055.03 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ 78.000,00 
20.6055.06 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΚΥ 3.000,00 
20.6055.07 Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (ΒΑΡΕΑ) 4.000,00 
20.6055.15 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης  Ν.4387/16 αρ.38 

παρ.1 
58.000,00 

20.6055.16 Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε είδος 30.000,00 
20.6063.00 Λοιπές παροχές σε είδος (ενδυση εργατοτεχνικού 

προσωπικού κ.λ.π.) 15.000,00 

20.6063.01 Παροχή γάλακτος 20.000,00 
20.6253.00 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.700,00 
20.6262.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων) 
2.000,00 

20.6263.00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 50.000,00 
20.6264.00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 3.000,00 
20.6265.00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 
1.000,00 

20.6271.00 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500,00 
20.6322.00 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 3.200,00 
20.6323.00 Δαπάνες Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) 2.000,00 
20.6414.02 Δαπάνες μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔΙΑΔΥΜΑ 1.069.337.66 
20.6422.00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 
2.000,00 

20.6462.00 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 
20.6633.00 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λ.π.) 2.500,00 
20.6634.00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 
20.6641.00 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 

μεταφορικών μέσων 
130.000,00 

20.6643.00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 4.000,00 
20.6662.00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 6.000,00 
20.6671.00 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 21.000,00 
20.6671.01 Προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου οχημάτων 500,00 
20.6671.02 Προμήθεια συσωρρευτών οχημάτων 3.000,00 
20.6671.03 Προμήθεια ελαστικών αυτ/των 25.000,00 
20.6673.00 Ανταλλακτικά  επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 
20.6673.01 Προμήθεια εργαλείων καθαριότητας 2.000,00 
20.6681.00 Υλικά φαρμακείου 300,00 
20.6699.14 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης  1.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 2.489.537.66 
 
Οι προβλεπόμενες δαπάνες φωτισμού του Δήμου Καστοριάς για το έτος 2020 είναι οι εξής: 
 

20.6211.00 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, Πλατειών 
και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας 600.000,00 

20.6662. ..  Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.000,00 
20.6662. .. Προμήθεια ηλεκτρολ. λαμπτήρων 59.000,00 
   

 ΣΥΝΟΛΟ  ΔΑΠΑΝΩΝ 674.000,00 

 
Γενικό σύνολο δαπανών καθαριότητας και φωτισμού 3.163.537,66 ευρώ 
 
Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού σύμφωνα με την παρ Β3 της ΚYA οικ55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 
6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Α. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018  Σύνολο εισπράξεων:2.147.484,81€ . 
 
Β  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1-1-2018μέχρι 31-08-2018: 1.494.513,42 
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 906.733,48 
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 128.865,42 
2111 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 366.430,70 
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 138,60 
2119.01 Τακτικά έσοδα φόρου φωτιζομένων επιφανειών 47.033,51 
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2.658,51 
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 300,36 
5119 Χρηματικό υπόλοιπο 42.352,84 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.494.513,42 

 
Γ. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 1-1-2019 μέχρι 31-08-2019: 1.745.259,11 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 1.037.568,05 
0511 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 134.591,81 
2111 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 403.171,72 
2113 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης 283,20 
2119.01 Τακτικά έσοδα φόρου φωτιζομένων επιφανειών 51.743,40 
3211 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 1.815,10 
3213 Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 84,75 
5119 Χρηματικό υπόλοιπο 116.001,08 
 ΣΥΝΟΛΟ 1.745.259,11 

 
Δ.  ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ  ΜΕΧΡΙ 31-12-2019 με  βάση την χρονική πορεία  εκτέλεσης του Π/Υ 2019  και 
τα μέχρι σήμερα στοιχεία η εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι 31/12/2019 ανέρχεται στο ποσό των 
2.450.000.00.  
 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
 Σύνολο εισπράξεων μέχρι 31/08/2019 1.745.259,11 
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 Εκτίμηση εισπράξεων μέχρι 31/12/2019 704.740,89 

 ΣΥΝΟΛΟ 2.450.000,00 

 
        Στα πραγματοποιηθέντα έσοδα μέχρι 31/08/2019 έχει συμπεριληφθεί η εκκαθάριση μηνός Ιουνίου 
2019 και προκύπτουν ανείσπρακτα τέλη ύψους 893.402,02€. 
Αυτό είναι αποτέλεσμα της γενικότερης οικονομικής κρίσης της χώρας μας και του γεγονότος ότι πολλοί 
καταναλωτές καταβάλλουν τμηματικά τις οφειλές τους κάνοντας ρύθμιση στη ΔΕΗ.  
 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-12-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
2.962.378.94 2.842.150,94 1.892.448,49 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2018  ΜΕΧΡΙ 31-08-2018 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
2.962.378.94 2.139.340,25 1.271.225,26 

 
ΣΥΝΟΛΟ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟ 1-1-2019  ΜΕΧΡΙ 31-08-2019 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 
2.981.287.05 2.327.081,81 1.519.389,92 
   

 

Τα  εκτιμώμενα  έξοδα  μέχρι 31-12-2019 ανέρχονται στο ποσό  3.954.997,53 (συμπεριλαμβανομένου των 
δαπανών μεταφοράς απορριμμάτων στη ΔΙΑΔΥΜΑ έτους 2019 ποσού 919.916,00€ και δ΄ δόση έτους 2018 
ποσού 235.081,53€).  
 

Από την εκτίμηση των εισπράξεων μέχρι τη λήξη του οίκον έτους 2019 (2.450.000,00) και την εκτίμηση 
των εξόδων 3.954.997,53 προκύπτει αρνητική  Διαφορά  ύψους 1.504.997,53€ ποσό το οποίο πρέπει να 
προστεθεί στα έξοδα του έτους 2020 σύμφωνα με την παράγραφο Β3 του άρθρου 3 της  με Α.Π. 
οικΚYAοικ55905/29-7-2019 (ΑΔΑ 6ΡΘΧ465ΧΘ7-ΘΛΟ) του Υπουργού Εσωτερικών και Οικονομικών με θέμα 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των Δήμων, οικονομικού έτους 2020 – 
τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 7028/2004 (Β΄253) απόφασης». 

 

Μετά από τα παραπάνω στο σύνολο των εξόδων του έτους 2020 (3.163.537,66) πρέπει να προστεθεί 
και το ποσό των 1.504.997,53€ ως αρνητική διαφορά έτους 2019. 

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

Το σύνολο  εξόδων 2020 ύψους 4.668.535,19€  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 Ιούνιο 2019 τα ανείσπρακτα 
τέλη ανέρχονται σε 893.402,02€. 

 

Προκειμένου να καλυφθούν τα έξοδα έτους 2020 εισηγούμαστε αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού 
τέλους  καθαριότητας και φωτισμού στους τρεις (3) γενικούς συντελεστές ανάλογα με τη χρήση κάθε 
ακινήτου και ειδικούς συντελεστές ανάλογα με την επιφάνεια, τη χρήση ή τη γεωγραφική ζώνη στην 
οποία βρίσκονται, ως εξής: 
  

 Κοινότητα Καστοριάς:   
 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 1,75€/τ.μ 
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Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 2,50€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1Επαγγελματικοί χώροι: 4,40 €/τ.μ. 
Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1,40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 0,30€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,30€/τ.μ 
 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:0,30€/τ.μ 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 

Τα έσοδα που θα προκύψουν για την Κοινότητα Καστοριάς ανέρχονται σε: 2.698.165,90 € 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

 T.M. ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ 
Κατοικίες 720.596,00 1,75 1.261.043,00 0,30 216.178,80 
Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 

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

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

 ΣΥΝΟΛΟ  2.403.668,20  294.497,70 
 

 Κοινότητες Μανιάκων, Μεσοποταμίας, Μαυροχωρίου, Κορησού, Δισπηλιού: 
 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες : 1,45€/τ.μ 
Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
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Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 2,00€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 2,50€/τ.μ. 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 0,27€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,27€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:0,27€/τ.μ 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 

Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε:   1.081.371,42    € 
 

    ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  T.M. ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ 

Κατοικίες 390.315,00 1,45 565.956,75 0,27 105.385,05 
Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 448 2 896,00 0,27 120,96 

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

  ΣΥΝΟΛΟ   935.997,75   145.373,67 

 

 Κοινότητες Πενταβρύσου, Χιλιοδένδρου, Οινόης, Ποριάς, Τοιχιού, Πολυκάρπης, Λεύκης,Οικισμός 
Κολοκυνθούς: 
 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες : 1,25€/τ.μ 
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Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 1,70€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 2,10€/τ.μ. 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.40 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,70 € 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,42 €/τμ 
Γ.5 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: 0,42 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 0,24 €/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,24€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1Επαγγελματικοί χώροι:0,24€/τ.μ 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,14€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,14€/τ.μ 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,10€/τ.μ 
Γ.5 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: 0,14€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 

Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 439.029,34 €. 
 

    ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  T.M. ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ 

Κατοικίες 213.062,00 1,25 266.327,50 0,24 51.134,88 
Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 189 1,7 321,3 0,24 45,36 
Επαγγελματικοί 
χώροι 51.795,00 2,1 108.769,50 0,24 12.430,80 

  ΣΥΝΟΛΟ   375.418,30   63.611,04 
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 Κοινότητες Κλεισούρας, Βασιλειάδας, Οικισμός Σταυροποτάμου, Μελισσοτόπου, Καλοχωρίου, 
Δενδροχωρίου, Λιθιάς, Αγίας Κυριακής, Μεταμόρφωσης, Κορομηλιάς, Τσάκωνης, Οικισμός Φωτεινής, 
Ιεροπηγής : 
 

ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες : 1,10 €/τ.μ 
Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 1,20€/τ.μ 
 

Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:1,80€/τ.μ. 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 1.00 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,60 € 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,40 €/τμ 
Γ.5 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: 0,40 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 0,22€/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,22€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,22€/τ.μ 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,10€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,10€/τ.μ 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,08€/τ.μ 
Γ.5 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: 0,10€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 

Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε: 254.833,69 € 

    ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  T.M. ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ 

Κατοικίες 160.804,00 1,10 176.884,40 0,22 35.376,88 
Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 196,00 1,20 235,20 0,22 43,12 

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

  ΣΥΝΟΛΟ   214.807,41   40.026,29 
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 Δ.Ε. Κορεστείων, Κοινότητες Πτεριάς, Αυγής, Σιδηροχωρίου, Οικισμός Υψηλού, Ομορφοκκλησιάς, 
Βυσσινιάς, Οικισμός Αγ.Νικολάου, Οξυάς, Πολυκέρασου, Οικισμός Βέργας. 
 
ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες : 0,95 €/τ.μ 
Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 
Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,80€/τ.μ 
 

Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι:1,50€/τ.μ. 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,80 €/τ.μ. 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρους άνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,40 € 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρους πέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,20 €/τμ 
Γ.5 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: 0,20 €/τ.μ.  
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,45€/τ.μ. 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ 
 

Α. Κατοικίες 
 Α.1 Κατοικίες: 0,20 €/τ.μ 
 Α.2 Κατοικίες που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

Β. Κοινωφελή, μη κερδοσκοπικά & φιλανθρωπικά ιδρύματα: 0,20€/τ.μ 
 

 Γ. Ακίνητα για την άσκηση πάσης φύσης οικονομικής δραστηριότητας: 
 Γ.1 Επαγγελματικοί χώροι: 0,20€/τ.μ 
 Γ.2 Για στεγασμένου χώρους στάθμευσης οχημάτων (παρκινγκ): 0,08€/τ.μ 
 Γ.3 Για στεγασμένους χώρουςάνω των 1.000 τμ.  και μέχρι 6.000 τμ: 0,08€/τ.μ 
Γ.4 Για στεγασμένους χώρουςπέραν των 6.000 τμ εμβαδόν :0,05€/τ.μ 
Γ.5 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: 0,08€/τ.μ 
Γ.6 Ακίνητα που δεν ηλεκτροδοτούνται και δεν χρησιμοποιούνται ή χρησιμοποιούνται ως αποθηκευτικοί 
χώροι:0,05€/τ.μ. 
 

    Οι ανωτέρω συντελεστές ισχύουν και για τα ακίνητα που βρίσκονται σε περιοχές εκτός σχεδίου πόλεως 
δεδομένου ότι οι σχετικές υπηρεσίες παρέχονται από το Δήμο.  
 

Τα έσοδα που θα προκύψουν ανέρχονται σε:   78.807,85  € 

    ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

  T.M. ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ ΤΙΜΗ/Τ.Μ. ΕΣΟΔΑ 

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

Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 120,00 0,80 96,00 0,20 24,00 

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

  ΣΥΝΟΛΟ   65.711,85   13.096,00 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

  ΤΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 

Κατοικίες 2.326.217,00 419.866,21 2.746.083,21 

Κοινωφελείς, μη 
κερδοσκοπ. & 
φιλανθρωπικούς 
σκοπούς 3.328,50 767,44 4.095,94 

Επαγγελματικοί 
χώροι 1.666.058,01 135.971,05 1.802.029,05 

ΣΥΝΟΛΑ 3.995.603,51 556.604,70 4.552.208,20 

 
Η  διαφορά που προκύπτει από το σύνολο των εξόδων και των εσόδων έτους 2020 ύψους 116.326,99 € 

(4.668.535,19 - 4.552.208,20 = 116.326,99) θα καλυφθεί από τα τακτικά έσοδα του Δήμου.  
 

Απαραίτητη  προϋπόθεση είναι ότι για την επόμενη τριετία, αρχής γενομένης από το επόμενο 
οικονομικό έτος,  ποσό ύψους περίπου 38.780,00 € από την ανταποδοτική υπηρεσία θα χρησιμοποιηθεί 
για την κάλυψη κάθε είδους δαπανών του Δήμου, εξαιρουμένων των ανταποδοτικών δαπανών εν γένει. 
 
Επιπλέον προτείνονται οι παρακάτω μειώσεις και απαλλαγές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: 

 Για ΑΜΕΑ (ποσοστό αναπηρίας από 67% μέχρι και 80% )  έκπτωση80%. 

 Για Νεφροπαθείς- Καρκινοπαθείς και απόλυτη αναπηρία-σκλυρηνση κατά πλάκας- παραπληγικοί    
με ποσοστό αναπηρίας άνω των 80% πλήρης απαλλαγή. 

 Ορφανά ανήλικα τέκνα και από τους δύο γονείς πού συνοικούν με παππού-γιαγιά πλήρης  
απαλλαγή  μέχρι  την συμπλήρωση  18 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- γνωμάτευση Α Θμιας υγειονομικής επιτροπής 
 Πολύτεκνοι –τρίτεκνοι-κλπ   - προσκόμιση εκκαθαριστικού σημειώματος πιστοποιητικού 

οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση σπουδών για τα τέκνα  
 
2) ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
Εισηγούμαστε τα τέλη χρήσεως πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων να παραμείνουν 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                                   : 250,00€ εφάπαξ ανά παράσταση 
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 Ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αντικειμένων που απομακρύνονται 
από συνεργείο του Δήμου σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 55 του Ν. 4483/2017: 200,00€ 

 
3) ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ (άρθρα 15 & 18 Β.Δ. 24/9-20/10/58 & Ν.2946/01, όπως ισχύει) 
Εισηγούμαστε τα τέλη διαφημίσεων για το οικονομικό έτος 2019 να παραμείνουν ως έχουν (σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό. 304/2011 όπως τροποποιήθηκε με την αριθμό. 422/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
πλην περίπτωση α.) ήτοι : 
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,  
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 €/m2 εβδομαδιαίως. 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 €/m2ετησίως 
β) Για φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους: 29,00 €/m2ετησίως 
γ) Για μη φωτεινές ή φωτιζόμενες σε στέγες: 20,00 €/m2ετησίως 
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. 
4) 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 1ης 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. 
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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  η σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και 
γλυκίσματα εφόσον κατά την άδεια πού έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός  η 
εκτός του καταστήματος  
β ζυθοπωλείων και μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας καντινών 
 τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα 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, ναιτ 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. 

5) Τέλη Βοσκής : Αρμοδιότητα της Περιφέρειας  
 
6) 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 δια κανονισμού, 
ψηφιζομένου υπό του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ύψος των 
επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των 
δαπανών της συντηρήσεως και λειτουργίας των κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να 
υπερβούν το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης.  

Από την εκτέλεση του προϋπολογισμού μέχρι 31/08/2019 προκύπτουν έσοδα ύψους 95.952,75€, όπως 
αναλύονται παρακάτω: 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ 
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 14.600,00 

0413 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 1.415,00 

0414 Τέλος ανακομιδής 2.500,00 

0415 Δικαιώματα από τη χρήση οστεοφυλακίων 375,00 

2119.06 Τακτικά έσοδα από έσοδα νεκροταφείων 12.932,58 

3219.09 Τακτικά έσοδα από έσοδα νεκροταφείων 64.130,17 

 ΣΥΝΟΛΟ 95.952,75 

Εκτιμούμε ότι μέχρι 31/12/2019 τα έσοδα θα ανέρχονται σε 100.000,00€ περίπου. 

 Οι δαπάνες της υπηρεσίας νεκροταφείων για το 2020 ανέρχονται σε: 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα 
εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 29.100,00 
Εργοδοτικές εισφορές ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1.020,00 
Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε χρήμα 120,00 
Εργοδοτικές εισφορές ΤΥΔΚΥ σε είδος 1.360,00 
Εργοδοτική εισφορά υπέρ κύριας σύνταξης (Ν.4387/16 αρ.38 
παρ.1) 3.800,00 
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων κτιρίων 
οστεοφυλακίου 2.000,00 
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Εργασίες καθαρισμού  χώρων Κοιμητηρίων Καστοριάς. 15.000,00 
Εργασίες ταφών και εκταφών στο Νεκροταφείο Καστοριάς 15.000,00 
Συντήρηση νεκροταφείου  Κοινότητας Καστοριάς 25.000,00 
Προμήθεια οστεοθηκών 3.000,00 
ΣΥΝΟΛΟ 95.400,00 

 
Εισηγούμαστε τον καθορισμό των τελών και δικαιωμάτων για την Κοινότητα  Καστοριάς ως εξής:  
1. Τέλος Ταφής: 200,00ευρώ 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 (Δικαίωμα ανανέωσης): 50,00 ευρώ ανά έτος για τα επόμενα δύο έτη πέραν της 
επταετίας και 75,00 ευρώ ανά έτος για κάθε επόμενο έτος πέραν της παρέλευσης των εννέα ετών. 

3. Τέλος εκταφής: 50,00ευρώ για την εκταφή θανόντων που έχουν ενταφιασθεί πριν την έναρξη ισχύος 
του κανονισμού λειτουργίας κοιμητηρίων του Δήμου Καστοριάς. Προϋπόθεση η εξόφληση των τελών 
ανανέωσης μέχρι και: 

α) το προηγούμενο έτος της αίτησης εκταφής, για αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 30 Ιουνίου 
β) το τρέχον έτος για αιτήσεις που υποβάλλονται από 01 Ιουλίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. 

 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 
δίνεται δικαίωμα παράτασης για άλλα δέκα  (10 ) έτη με αντίστοιχο τέλος ίσο με 50,00 ευρώ εφάπαξ. 

5.Για ανήλικα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται με βάση την επίσημη ενηλικίωση του Ελληνικού Κράτους, 
δωρεάν τέλος ταφής, δωρεάν ανανέωση ταφής χωρίς υποχρέωση ανακομιδής οστών. 
Για ανήλικα τέκνα ενταφιασμένα τα προηγούμενα έτη, δωρεάν ανανέωση ταφής 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. 

6. Για ενήλικες από 19 μέχρι 30 ετών χρεώνεται τέλος ταφής για την αρχική επταετία 160,00€. Πέραν της 
επταετίας και μέχρι τη συμπλήρωση 25 ετών από την ημέρα ταφής δωρεάν ανανέωση ταφής.  

7) 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. 
 
8)  ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΔΑΤΟΠΥΡΓΩΝ 

Όπου υπάρχουν υδατόπυργοι1,00 Ευρώ ανά στρέμμα  για όλες τις καλλιέργειες  πλην τριφυλλιού –
αρωματικά φυτά  και χορτολίβαδα. 

Τα  έσοδα που προκύπτουν θα καλύψουν ανάγκες Ηλεκτροδότησης και συντήρησης των Υδατόπυργων. 
9)  ΤΕΛΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ 

1. Ετήσιο σήμα μονίμων κατοίκων περιοχών ενταγμένων στο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης: 
25,00 ευρώ  

2. Μηνιαία κάρτα στάθμευσης στους χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης :  10,00 ευρώ 
3. Πρόστιμο μη καταβολής τέλους ελεγχόμενης στάθμευσης: 10,00 ευρώ 

 
10) ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΠΩΛΗΤΩΝ ΛΑΙΚΩΝ 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. 

Ο κ. Ευαγγέλου Αθανάσιος, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ,  μειοψήφησε δηλώνοντας τα εξής: 
«Λαμβάνοντας υπόψη: 

 το μεγάλο ποσοστό ανεργίας στην  περιοχή μας 
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 την τάση  μετανάστευσης των δημοτών μας σε άλλες περιοχές  για βιοποριστικούς λόγους 
 το γεγονός ότι ο Δήμος μας είναι παραμεθόρια περιοχή 
 την αυξημένη φορολογία των πολιτών λόγω της  γενικότερης οικονομικής κρίσης που μαστίζει την 

χώρα μας 
 το «κοινωνικό πρόσωπο» του Δήμου μας 
 το γεγονός ότι  τα ανείσπρακτα τέλη  καθαριότητας και φωτισμού (μέχρι τα τέλη του Ιουνίου 2019) 

ανέρχονται σε 893.402€ 
μια αύξηση τελών ως οριζόντιο μέτρο εξασφάλισης εσόδων στο Δήμο μας  με μοναδικό  στόχο την κάλυψη 
αρνητικών διαφορών  εσόδων –εξόδων  δεν μπορεί να θεωρηθεί αναπτυξιακό μέτρο. 
Μια αύξηση των τελών δεν σημαίνει και αύξηση εσόδων, αφού θα μπορούσε να είναι λόγος επιπλέον 
αύξησης των ανείσπρακτων τελών (αύξηση του αριθμού των κακοπληρωτών), αλλά και αντι-κίνητρο νέας 
επιχειρηματικότητας στην περιοχή μας. 
 Η αύξηση του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού θα πρέπει να είναι έσχατη 
λύση και σίγουρα μετά από: 

 Μείωση  και εξορθολογισμό των εξόδων  στις δαπάνες καθαριότητας 
 Μείωση και εξορθολογισμό των εξόδων  στις δαπάνες φωτισμού  
 Εξοικονόμηση από την ορθότερη οικονομική διαχείριση των εσόδων του Δήμου 
 Ειδικές ρυθμίσεις  ληξιπρόθεσμων οφειλών - τελών 
 Εξεύρεση εναλλακτικών πόρων για χρηματοδότηση 
 Πιθανές πολιτικές λύσεις σε συνεργασία με την Περιφέρεια» 

Η κα Σπύρου Αικατερίνη, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσε «παρών». 

Η παρούσα έλαβε αύξοντα αριθμό  254/2019 

 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία, οι συνδυασμοί της μειοψηφίας  εξέφρασαν τη 

διαφωνία τους στην αύξηση των ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, όπως 

προτείνεται με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019 το οποίο 

αναφέρει: 

Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής 
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από 
τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από 
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό 
στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

Και επεσήμανε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη εναλλακτική πρόταση συνοδευόμενη με την αντίστοιχη 

εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την 254/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, με θέμα την  

«Επιβολή Τελών Δικαιωμάτων και Εισφορών οικ. Έτους 2020», σε ονομαστική ψηφοφορία κατά 

την οποία ψήφισαν: 
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ΥΠΕΡ  19, οι: 1)Μηταλίδης Κίμων, 2)Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, 3)Λίτσκας Διονύσιος, 

4)Τόσκος Πέτρος, 5)Φουλιράς Στυλιανός, 6)Αλεξανδρίδης Νικόλαος, 7)Στυλιάδης Δημήτριος, 

8)Τσανούσας Κωνσταντίνος, 9)Δοκόπουλος Πέτρος, 10)Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα, 11)Ρήμος 

Αθανάσιος, 12)Μουρατίδης Χρήστος, 13)Ζήσης Λάζαρος, 14)Λιάμης Θεόδωρος, 15)Φιλίππου 

Χρυσούλα, 16)Πέλκας Σωκράτης, 17)Κορεντσίδου Εριφίλη, 18)Σαλβαρίνας Ιωάννης και 19)Φούκη 

- Λιάμη Αλεξάνδρα 

ΚΑΤΑ 21, οι  : 1)Σπύρου Αικατερίνη, 2)Βασιλειάδης Ευστάθιος, 3)Μπότσαρης Βασίλειος, 

4)Κύρου Ιωάννα, 5)Σαββουλίδου Κυριακή, 6)Σαμαράς Κωνσταντίνος, 7)Δάγγας Παναγιώτης, 

8)Λέκκος Χρήστος, 9)Χρηστάκη Ειρήνη, 10)Γιαννάκης Πέτρος, 11)Μόσχος Γεώργιος, 

12)Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου, 13)Δουλγέρης Αναστάσιος, 14)Βασιλειάδης Πολυχρόνιος, 

15)Ιπποκομίδου Αγγελική, 16)Ζησόπουλος Μιχαήλ, 17)Ταμήλιας Αλέξανδρος, 18)Πετρόπουλος 

Σταύρος, 19)Ευαγγέλου Αθανάσιος, 20)Παύλου Κωνσταντίνος και 21)Τίγκας Γεώργιος. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση κατά την οποία, οι συνδυασμοί της μειοψηφίας  εξέφρασαν τη 

διαφωνία τους στην αύξηση των ανταποδοτικών τελών φωτισμού και καθαριότητας, όπως 

προτείνεται με την παραπάνω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών το άρθρο 11 του Ν. 4623/2019 το οποίο 

αναφέρει: 

Ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών 

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, 
δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής 
επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από 
τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από 
εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις 
ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό 
στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία 
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 
εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

Και επεσήμανε ότι δεν έχει κατατεθεί άλλη εναλλακτική πρόταση, συνοδευόμενη από την 

αντίστοιχη εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας. 

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε την 254/2019 απόφαση της Οικ. Επιτροπής, με θέμα την  

«Επιβολή Τελών Δικαιωμάτων και Εισφορών οικ. Έτους 2020», σε ονομαστική ψηφοφορία κατά 

την οποία ψήφισαν: 

ΥΠΕΡ  19, οι: 1)Μηταλίδης Κίμων, 2)Παπαδόπουλος Τριαντάφυλλος, 3)Λίτσκας Διονύσιος, 

4)Τόσκος Πέτρος, 5)Φουλιράς Στυλιανός, 6)Αλεξανδρίδης Νικόλαος, 7)Στυλιάδης Δημήτριος, 

8)Τσανούσας Κωνσταντίνος, 9)Δοκόπουλος Πέτρος, 10)Θεοχάρη - Παπαδάμου Όλγα, 11)Ρήμος 

Αθανάσιος, 12)Μουρατίδης Χρήστος, 13)Ζήσης Λάζαρος, 14)Λιάμης Θεόδωρος, 15)Φιλίππου 

Χρυσούλα, 16)Πέλκας Σωκράτης, 17)Κορεντσίδου Εριφίλη, 18)Σαλβαρίνας Ιωάννης και 19)Φούκη 

- Λιάμη Αλεξάνδρα 

ΚΑΤΑ 21, οι  : 1)Σπύρου Αικατερίνη, 2)Βασιλειάδης Ευστάθιος, 3)Μπότσαρης Βασίλειος, 

4)Κύρου Ιωάννα, 5)Σαββουλίδου Κυριακή, 6)Σαμαράς Κωνσταντίνος, 7)Δάγγας Παναγιώτης, 

8)Λέκκος Χρήστος, 9)Χρηστάκη Ειρήνη, 10)Γιαννάκης Πέτρος, 11)Μόσχος Γεώργιος, 
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12)Παπαδοπούλου Χρυσοβαλάντου, 13)Δουλγέρης Αναστάσιος, 14)Βασιλειάδης Πολυχρόνιος, 

15)Ιπποκομίδου Αγγελική, 16)Ζησόπουλος Μιχαήλ, 17)Ταμήλιας Αλέξανδρος, 18)Πετρόπουλος 

Σταύρος, 19)Ευαγγέλου Αθανάσιος, 20)Παύλου Κωνσταντίνος και 21)Τίγκας Γεώργιος. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 185 του Ν. 4555/18 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ», το άρθρο 11 του Ν. 4623/19 καθώς 

και την  Αιτιολογική Εκθεση του Ν. 4623/19, όπου αναφέρεται: 

 

Άρθρα 8 έως 12  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζονται θέματα ψήφισης του τεχνικού προγράμματος (άρθρο 8), 

του επιχειρησιακού προγράμματος (άρθρο 9), του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας (άρθρο 

10), του ορισμού φόρων, τελών και εισφορών (άρθρο 11) και της ψήφισης προϋπολογισμού σε 

δήμους και περιφέρειες (άρθρο 12).  

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις μπορούν να συντάξουν και να 

καταθέσουν εναλλακτικές προτάσεις, οι οποίες συζητούνται και ψηφίζονται παράλληλα με την 

πρόταση του Δημάρχου ή του Περιφερειάρχη.  

Η εναλλακτική πρόταση για να γίνει δεκτή προς συζήτηση, πρέπει να συνοδεύεται από έκθεση που 

συντάσσει ο προτείνων, στην οποία αιτιολογείται η διαφορετική αντιμετώπιση του υπό κρίση 

ζητήματος, και από εισήγηση των αρμοδίων, κατά περίπτωση, υπηρεσιών του δήμου ή της 

περιφέρειας σχετικά με το εφαρμόσιμο ή μη της πρότασης, σε περίπτωση που τυχόν αυτή εγκριθεί από 

το οικείο συμβούλιο.  

Οι προτάσεις συζητούνται και ψηφίζονται διακριτά κατά την ίδια συνεδρίαση. Έγκριση λαμβάνει η 

πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού ή 

περιφερειακού συμβουλίου.  

Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, 

τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται 

εγκεκριμένη η πρόταση που λάβει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.  

Εάν δεν υποβληθεί εναλλακτική πρόταση, θεωρείται εγκεκριμένη η εισήγηση του 

Δημάρχου/Περιφερειάρχη. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, τροποποιείται το ισχύον πλαίσιο που 

εισήχθη με τον ν. 4555/2018 και εξασφαλίζεται αφενός η, σε κάθε περίπτωση, ψήφιση σημαντικών 

αποφάσεων για λειτουργία των δημοτικών/περιφερειακών υπηρεσιών και αφετέρου, μέσω της 

δυνατότητας κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων, αναβαθμίζεται τόσο η πολυφωνία, 8 όσο και η 

δυνατότητα εξεύρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης για τα συμφέροντα του δήμου ή της περιφέρειας.  

Για να τηρούνται η αρχή της αναλογικότητας και η αρχή της ισότητας των όπλων, αλλά και να 

εξασφαλισθεί ότι οι εισαγόμενες ρυθμίσεις δεν θα καταστρατηγηθούν στα πλαίσια ενός στείρου 

αντιπολιτευτικού λόγου, εισάγονται ως δικλείδες ασφαλείας ότι α) η εναλλακτική κατατιθέμενη 

πρόταση ρυθμίζει πλήρως το προς συζήτηση θέμα (π.χ. κατάθεση εναλλακτικού προϋπολογισμού ως 

σύνολο και όχι πρόταση για μία ομάδα κωδικών ή ολοκληρωμένο τεχνικό πρόγραμμα και όχι 

πρόταση για τα έργα μίας δημοτικής ή περιφερειακής ενότητας), β) η κατατιθέμενη εναλλακτική 

πρόταση συνοδεύεται από αιτιολογική έκθεση που αναλυτικά εκτίθεται και αιτιολογείται η 

διαφορετική αντιμετώπιση του θέματος και γ) συνοδεύεται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών 

του δήμου για την πληρότητα αυτής ως σύνολο και το εφαρμόσιμο αυτής σε περίπτωση που ψηφιστεί, 

ώστε να αποκλειστεί το φαινόμενο να ψηφιστεί πρόταση που είναι αδύνατον να εφαρμοσθεί και να 

τεθεί έτσι σε σοβαρό κίνδυνο η λειτουργία του δήμου ή της περιφέρειας και η παροχή 

αποτελεσματικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.  

Οι προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες του 

δήμου παρέχουν όποιο σχετικό στοιχείο ήθελε αιτηθεί.  
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Συνεπώς ισχύει η ως άνω 254/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για την επιβολή τελών, 

δικαιωμάτων και εισφορών οικονομικού έτους 2020 για το Δήμο Καστοριάς. 

 

 

Η παρούσα πράξη (απόφαση) έλαβε αύξοντα αριθμό : 308/19 

 

Κατά της παραπάνω απόφασης χωρεί ειδική διοικητική προσφυγή για λόγους νομιμότητας κατ’ 

άρθρο 227 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018) μέσα σε 

προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση της απόφασης, καθώς και δυνατότητα άσκησης 

αίτησης θεραπείας. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

Κίμων Μηταλίδης 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Ν. Κατσιαμάκη 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Τ.Παπαδόπουλος, Δ.Λίτσκας, Κ.Τσανούσας, 

Π.Δοκόπουλος, Ό.Θεοχάρη - Παπαδάμου, 

Χ.Μουρατίδης, Θ.Λιάμης, Π.Τόσκος, Σ.Φουλιράς, 

Ν.Αλεξανδρίδης, Δ.Στυλιάδης, Α.Ρήμος, Λ.Ζήσης, 

Χ.Φιλίππου, Σ.Πέλκας, Ε.Κορεντσίδου, Ι.Σαλβαρίνας, 

Α.Φούκη-Λιάμη, Α.Σπύρου, Ε.Βασιλειάδης, 

Β.Μπότσαρης, Ι.Κύρου, Κ.Σαββουλίδου, Κ.Σαμαράς, 

Π.Δάγγας, Χ.Λέκκος, Ε.Χρηστάκη, Π.Γιαννάκης, 

Γ.Μόσχος, Χ.Παπαδοπούλου, Α.Δουλγέρης, 

Π.Βασιλειάδης, Α.Ιπποκομίδου , Μ.Ζησόπουλος, 

Α.Ταμήλιας, Σ.Πετρόπουλος, Α.Ευαγγέλου, Κ.Παύλου, 

Γ.Τίγκας.  
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