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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

   
Α Π Ο ∆ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο   Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ  

Στην Καρδίτσα σήµερα την 31η του µήνα ∆εκεµβρίου  του έτους 2013 
και ώρα 9.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα  (υπάλληλος 
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος  του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 660/2013 
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη 
συνεδρίαση αυτού στις 20/12/2013. 
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον 
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 660 

  

Απόσπασµα από το υπ’αριθ. 
30/20-12-2013 

Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού  
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας 

 Αυτός που το τοιχοκόλλησε                                                               
 

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

Οι µάρτυρες 
                                                                 

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ 
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

             
Αριθ. Πρωτ.: 34920/31-12-2013 

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                          ΘΕΜΑ 

Καθορισµός φόρων, τελών και δικαιωµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014 
 

Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή  

και ώρα 6:00 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 33732/16-12-2013 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας,  η οποία έγινε σύµφωνα 

µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε 

σε  συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Αγραφιώτου Ελένη  15) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος 1) Αναστασίου Απόστολος 

2) Αρβανιτάκου Σοφία  16) Σούφλα Ουρανία 2) Μουζιούρας Νικόλαος 

3) Γούλας Σωτήριος  17) Τσιούκης Λάµπρος 3) Σουφλάκος Βασίλειος 

4) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος  18) Χλαπάνας Ηλίας 4) Παπαδηµητρίου Φώτιος 

5) Ζορµπάς Ιωάννης  19) Βερίλλης ∆οµήνικος 5) Αρχοντής ∆ηµήτριος 

6) Καραγιάννης Νικόλαος  20) Γεννάδιος Ιωάννης  

7) Κατσιαβάρας Θωµάς  21) Καρκαλέτση Θεοδώρα Αν και κλήθηκαν νόµιµα 

8) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος  22) Ντελής Ιωάννης  

9) Κωτούλας Φίλιππος  23) Ντούρλιας ∆ηµήτριος  

10) Μαρκινός Αθανάσιος  24) Τσίπρας Εµµανουήλ  

11) Μπατζιάκας Βασίλειος  25) Γιοβάνης Γεώργιος  

12) Μπουραζάνης Αθανάσιος  26) Μακροστέργιος Αθανάσιος  

13) Νασιάκου Αλεξάνδρα  27) Τσαντήλας Βασίλειος  

14) Παπαγεωργίου Σταύρος  28) Χάρµπας Θωµάς  
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 

µελών, παρόντες ήταν 28), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, 

σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού 

Κώδικος»), εισέρχεται  στη συζήτηση  των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, 

παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου. Προεδρεύοντος του αντιπροέδρου του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου κ. Ιωάννη Ντελή, λόγω αποχώρησης της προέδρου κ. Αλεξάνδρας Νασιάκου 

-------------------------------------- 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε καθορισµό φόρων, τελών και 
δικαιωµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014 και αφού έλαβε υπόψη: 
 
1. Την υπ'αριθµ. 588/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την οποία κατά 
πλειοψηφία εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο να µην υπάρξει καµιά αύξηση στους φόρους, 
τέλη και δικαιώµατα του ∆ήµου Καρδίτσας για το έτος 2014, αλλά να παραµείνουν στα 
επίπεδα που διαµορφώθηκαν κατά τα προηγούµενα έτη µε την υπ'αριθµ. 509/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
2. Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 περ. ζ. και 266 παρ. 7 Ν. 3852/2010 
 
3. Την εισήγηση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Στ. Παπαγεωργίου, ο οποίος 
ανέφερε: 
“Κύριοι συνάδελφοι, 
Στις 9-12-2013 πραγµατοποιήθηκε η Εκτελεστική Επιτροπή του ∆ήµου µας υπό την 
προεδρία του κ. ∆ηµάρχου, προκειµένου να συζητήσει για τον καθορισµό των φόρων, τελών 
και δικαιωµάτων του ∆ήµου, λαµβάνοντας υπόψη και την εισήγηση της οικονοµικής 
υπηρεσίας. Η εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου προς την Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία εγκρίθηκε 
οµόφωνα µετά από συζήτηση και λαµβάνοντας υπόψη όλες τις παραµέτρους, δηλαδή την 
κρίση και τις ανάγκες του ∆ήµου, αποφασίστηκε να µην υπάρξει καµία αύξηση των τελών. 
Στις 16-12-2013 το θέµα ήρθε προς συζήτηση στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να 
φέρει την εισήγησή της στο σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Η εισήγησή µου ήταν αυτή που αποφασίστηκε στην Εκτελεστική Επιτροπή, δηλαδή να µην 
υπάρξει καµια αύξηση των φόρων, τελών και δικαιωµάτων. 
Η Οικονοµική Επιτροπή κατά πλειοψηφία έκανε δεκτή την εισήγησή µου, ενώ οι δηµοτικοί 
σύµβουλοι των άλλων παρατάξεων που συµµετείχαν σε αυτή είπαν ότι θα τοποθετηθούν στο 
σηµερινό µας συµβούλιο. Ο κ. Τσαντήλας και ο κ. Τσίπρας ήταν αντίθετοι µε την εισήγηση 
και ο κ. Ντούρλιας ψήφισε λευκό.  
Τέλος, συµπληρώνοντας θα πρότεινα προς το Σώµα, αντιλαµβανόµενοι όλοι µας τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος να υπάρξει 
µείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων. 
Ειδικότερα: 
● Για τα καταστήµατα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας, στο τµήµα που περικλείεται 
από τις οδούς Υψηλάντου, ∆. Εµµανουήλ, Καποδιστρίου, Ανδρ. Παπανδρέου και 
Καραϊσκάκη, 25 € ανά τ.µ  
● Για τις πλατείες Εθνικής Αντίστασης, ∆ηµοτικής Αγοράς και Γιολδάση, 20 €  ανά τ.µ 
● Για τους κοινόχρηστους χώρους που είναι στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του 
∆ήµου Καρδίτσας, 10 € ανά τ.µ 
● Για τις πρωτεύουσες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ήτοι Καλλιφώνι, Καλλίθηρο, Μητρόπολη 
και Σταυρό, 5 € ανά τ.µ 
● Για όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες, 3 € ανά τ.µ 
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4. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας κ. Βερίλλη, ο οποίος ανέφερε 
ότι είναι αυτονόητο το γεγονός ότι δεν µπορούν να γίνουν αυξήσεις στα δηµοτικά τέλη µε 
την επικρατούσα οικονοµική κατάσταση και ζήτησε να γίνουν µειώσεις, όπου αυτό είναι 
δυνατόν. 
 
5. Την τοποθέτηση του επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης “Λαϊκή Συσπείρωση” κ. 
Τσίπρα, ο οποίος χαρακτήρισε την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως τοπική διοίκηση που αποτελεί το 
µακρύ χέρι της κυβέρνησης και στρέφεται κατά των δηµοτών που βιώνουν απερίγραπτες 
καταστάσεις. Πρότεινε δε τη µείωση των τελών στο επίπεδο της κατά µέσο όρο µείωσης των 
µισθών, ήτοι σε ποσοστό 30%. 
 
6. Την τοποθέτηση του κ. Τσαντήλα, ο οποίος αναφέρθηκε στην ανάγκη εξισορρόπησης των 
τελών και υπέβαλε την εξής πρόταση:  
α) Μείωση των δηµοτικών τελών φωτισµού και καθαριότητας των πρώην ∆ήµων Ιτάµου, 
Μητρόπολης και Καλλιφωνίου στο ύψος των τελών της πόλης: 1,05 € από 1,80 € και  1,50 
€ που ισχύουν µέχρι τώρα 
β) Μείωση 50% στα δηµοτικά τέλη σε όλες τις ευπαθείς κοινωνικές οµάδες (ΑΜΕΑ, 
πολύτεκνους, τρίτεκνους, πάσχοντες από µεσογειακή αναιµία, νεφροπαθείς, µονογονεϊκές 
οικογένειες, οικογένειες πασχόντων παιδιών) σε όλους τους πρώην ∆ήµους, διότι σήµερα 
ισχύει µόνο για τους πολύτεκνους και µόνο για την πόλη της Καρδίτσας. 
γ) Καθιέρωση ετήσιου πάγιου ύδρευσης 20 € σε όλες τις κοινότητες και επιπλέον µείωση 
30% επί του παγίου στις κοινότητες που υδρεύονται από φυσικές πηγές 
δ) Μείωση 50% στο αντίτιµο κάλυψης κοινοχρήστων χώρων (πεζοδρόµους, πλατείες), όπου 
σήµερα είναι 29,35 € ανά τ.µ. 
 
7. Το γεγονός  ότι τέθηκαν σε ψηφοφορία τρεις προτάσεις: 
α) Η πρόταση - εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε τις  
τροποποιήσεις που προτάθηκαν από τον αντιδήµαρχο κ. Παπαγεωργίου 
β) Η πρόταση που κατατέθηκε από τον επικεφαλής της δηµοτικής παράταξης “Λαίκή 
Συσπέιρωση” κ. Εµµ. Τσίπρα  
γ) Η πρόταση που κατατέθηκε από τον κ. Βασ. Τσαντήλα 
 
7. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία επί των τριών προτάσεων που κατατέθηκαν, κατά την 
οποία: 
α) Υπέρ της 1ης πρότασης ψήφισαν οι κ.κ Αγραφιώτου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ζορµπάς, 
Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μαρκινός, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, 
Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρ., Σούφλα, Τσιούκης και Χλαπάνας, ήτοι 17 
δηµοτικοί σύµβουλοι.  
β) Υπέρ της 2ης πρότασης ψήφισαν οι κ.κ Τσίπρας, Γιοβάνης και Μακροστέργιος, ήτοι 3 
δηµοτικοί σύµβουλοι. 
γ) Υπέρ της 3ης πρότασης ψήφισαν οι κ.κ Ντελής, Τσαντήλας και Χάρµπας, ήτοι 3 δηµοτικοί 
σύµβουλοι. 
δ) “Καµιά πρόταση από τις τρεις” ψήφισαν οι κ.κ Ευαγγελακόπουλος, Βερίλλης, Γεννάδιος, 
Καρκαλέτση και Ντούρλιας, ήτοι 5 δηµοτικοί σύµβουλοι. 
 
                                              Αποφάσισε κατά πλειοψηφία 
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1. α) ∆εν επιβάλλεται καµιά αύξηση φόρων, τελών και δικαιωµάτων του ∆ήµου Καρδίτσας 
για το έτος 2014, αλλά διατηρούνται στα επίπεδα που διαµορφώθηκαν το έτος 2011 µε την 
υπ'αριθµ. 509/2011 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
β) Ειδικά για τα τέλη κοινοχρήστων χώρων, επιβάλλεται µείωση αυτών για το έτος 2014, ως 
εξής: 
● Για τα καταστήµατα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας, στο τµήµα που περικλείεται 
από τις οδούς Υψηλάντου, ∆. Εµµανουήλ, Καποδιστρίου, Ανδρ. Παπανδρέου και 
Καραϊσκάκη, 25 € ανά τ.µ  
● Για τις πλατείες Εθνικής Αντίστασης, ∆ηµοτικής Αγοράς και Γιολδάση, 20 €  ανά τ.µ 
● Για τους κοινόχρηστους χώρους που είναι στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του 
∆ήµου Καρδίτσας, 10 € ανά τ.µ 
● Για τις πρωτεύουσες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ήτοι Καλλιφώνι, Καλλίθηρο, Μητρόπολη 
και Σταυρό, 5 € ανά τ.µ 
● Για όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες, 3 € ανά τ.µ 
 
 
2. Καθορίζει τους φόρους, τέλη και δικαιώµατα του ∆ήµου Καρδίτσας έτους 2014 ως εξής:  
 
◊ΤΕΛΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ: 
∆.Ε. Καρδίτσας 
I)1. Για την πόλη της Καρδίτσας 
Α. Τέλη καθαριότητας & φωτισµού: 
α) οικίες: 0,95 € ανά τ.µ 
β) καταστήµατα: 2,35 € ανά τ.µ 
Β. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων: 
0,10 € ανά τ.µ για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακής ή επαγγελµατικής χρήσης 
 
2. Για τις Τοπικές Κοινότητες    
Α. Τέλη καθαριότητας & φωτισµού ενιαία για οικίες και καταστήµατα, 0,54 € ανά τ.µ  
 

Β. Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων: 
0,10 € ανά τ.µ για κάθε στεγασµένο ή µη χώρο οικιακής ή επαγγελµατικής χρήσης 
 
 3. α) Για τα Σουπερµάρκετ, Ν.Π., Οργανισµούς κλπ σε όλη τη ∆ηµοτική Ενότητα  τα τέλη 
καθαριότητας και φωτισµού ορίζονται σε 3,05 € ανά τ.µ, ήτοι προσαυξηµένα κατά 30% σε 
σχέση µε τα καταστήµατα, λόγω αυξηµένου όγκου απορριµµάτων (αποφ. ∆.Σ 367/2000) 
 
β) Για τις επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ που βρίσκονται περιµετρικά της ∆ηµοτικής Ενότητας & 
εκτός Σχεδίου Πόλης, τα τέλη καθαριότητας και φωτισµού βρίσκονται σε συνάρτηση µε τα 
αντίστοιχα της πλησιέστερης Τοπικής Κοινότητας (αποφ. ∆.Σ 186/2001)  
 
II.Tα τέλη καθαριότητας και φωτισµού είναι µειωµένα σε ποσοστό 50% στις πολύτεκνες 
οικογένειες, έτσι όπως η ιδιότητα αυτή στοιχειοθετείται και αποδίδεται από την ισχύουσα 
νοµοθεσία 
 
∆.Ε. Κάµπου 
Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες: 
Α. Για τα καταστήµατα, τα τέλη φωτισµού ορίζονται σε 0,532 € ανά τ.µ. και τα τέλη 
καθαριότητας σε 0,713 € ανά τ.µ.  
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Β. Για τις οικίες, τα τέλη φωτισµού ορίζονται σε 0,532 € και τα τέλη καθαριότητας σε 0,532 
€ ανά τ.µ.  
 
∆.Ε. Καλλιφωνίου 
Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες ο συντελεστής του τέλους φωτισµού  και καθαριότητας για 
στεγασµένους χώρους (οικίες και καταστήµατα) ορίζεται σε  1,50 €, ανά τετραγωνικό µέτρο 
(ήτοι: τέλος φωτισµού  0,75 € και τέλος καθαριότητας 0,75 €) 
 

∆.Ε. Ιτάµου 
Σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες: 
α) Ο συντελεστής τελών φωτισµού ορίζεται σε 0,90 € ανά τετραγωνικό µέτρο για οικίες & 
καταστήµατα 
β) Ο συντελεστής τελών καθαριότητας ορίζεται σε 0,90 € ανά τετραγωνικό µέτρο για  οικίες 
& καταστήµατα 
γ) Ενοποιούνται οι συντελεστές τελών φωτισµού & καθαριότητας σε 1,80 € ανά 
τετραγωνικό µέτρο για στεγασµένους χώρους (οικίες & καταστήµατα) των Τοπικών 
Κοινοτήτων της ∆.Ε Ιτάµου. 

 
∆ήµος Μητρόπολης 
Οι συντελεστές φωτισµού και καθαριότητας είναι ενιαίοι για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της 
∆.Ε Μητρόπολης ως εξής:  
α) Για τις οικίες 1,50 € το τ.µ. για καθαριότητα και φωτισµό και αναλυτικά 0,75 € το τ.µ. για 
καθαριότητα και 0,75 € το τ.µ. για φωτισµό 
β) Για τα καταστήµατα 2,00 € το τ.µ. για καθαριότητα και φωτισµό και αναλυτικά 1,00 € το 
τ.µ. για καθαριότητα και 1,00 € το τ.µ. για φωτισµό 
 

◊ΤΕΛΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ: 
∆.Ε. Καρδίτσας 
1. Για κατανάλωση 1 – 170 µ3 νερού: 
α) 0,12 € / µ3 για τη ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας και τις Τ.Κ Αγιοπηγής, Παλαιοκκλησίου και 
Ρούσσου 
β) 0,15 € / µ3 για την Τ.Κ Αρτεσιανού 
 
2. Για κατανάλωση 171 – 250 µ3 νερού: 
0,30 € / µ3 για τη ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας και όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε Καρδίτσας 
 
3. Για κατανάλωση από 251 µ3 νερού και άνω: 
0,97 € / µ3 για τη ∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας και όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε Καρδίτσας 
 
∆.Ε. Κάµπου 
Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε Κάµπου 
1. Για κατανάλωση 0 – 170 µ3 νερού / τετράµηνο: 0,046 €/ µ3 
2. Για κατανάλωση 171 – 200 µ3 νερού / τετράµηνο: 0,09 €/ µ3 
3. Για κατανάλωση 201 – 250 µ3 νερού / τετράµηνο: 0,19 €/ µ3 
3. Για κατανάλωση από 251 και άνω µ3 νερού / τετράµηνο: 1,00 €/ µ3 
 
Το πάγιο τέλος ύδρευσης παραµένει 8,00 € / τετράµηνο για κάθε παροχή ύδατος 
 
∆.Ε. Καλλιφωνίου 
1.  Τοπικές Κοινότητες ∆αφνοσπηλιάς  &  Παλιουρίου  
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            α.  Ετήσιο πάγιο τέλος για κάθε υδροµετρητή 10,00 €. 
            β.  Η τιµή του κυβικού που θα καταναλώνεται, ορίζεται:  
                 1)  Από 0 - 600 µ3 το χρόνο,  0,15 € / µ3. 
                 2)  Από 601 µ3 και άνω,  0,30 € / µ3. 
            γ.  Η χρέωση των κυβικών θα γίνεται αθροιστικά στο σύνολο των υδροµετρητών.  
 

2.  Τοπικές Κοινότητες Ζαϊµίου &  Καλλιφωνίου 
            α.  Ετήσιο πάγιο τέλος για κάθε υδροµετρητή 10 €. 
            β.  Η τιµή του κυβικού που θα καταναλώνεται, ορίζεται  :  
                 1)  Από 0 - 600 µ3 το χρόνο,  0,18 € / µ3 
                 2)  Από 601 µ3 και άνω,  0,40 € / µ3 

   γ. Για τον αγροτικό Συνεταιρισµό Καλλιφωνίου η τιµή του κυβικού που θα καταναλώνεται, 
ορίζεται: 

                 1)  Από 0 - 600 µ3 το χρόνο,  0,50 € / µ3 
                 2)  Από 601 µ3 και άνω,  1,00 € / µ3 
            δ.  Η χρέωση των κυβικών θα γίνεται αθροιστικά στο σύνολο των υδροµετρητών. 

    ε.  Όταν δηµιουργείται πρόβληµα µείωσης της ποσότητας νερού, θα απαγορεύεται στον 
Συνεταιρισµό η χρήση νερού για πλύσιµο των οχηµάτων.  

 
3.  Τοπικές Κοινότητες Απιδιάς  &  Μολόχας 

            α. Ετήσιο πάγιο τέλος για τον πρώτο υδροµετρητή 10,00 €. 
   β. Για το χρονικό διάστηµα από 1η Οκτωβρίου κάθε έτους και µέχρι 30 Ιουνίου του 
επόµενου έτους η κατανάλωση θα είναι δωρεάν.  
    γ. Για το χρονικό διάστηµα τριών µηνών ήτοι από 1η Ιουλίου µέχρι 30 Σεπτεµβρίου  κάθε 
έτους θα ισχύουν οι παρακάτω καταναλώσεις κατά οικογένεια : 

                 1)  Από 0-10 µ3 στις 45 ηµέρες,  δωρεάν.  
                 2)  Από 11-50 µ3 στις 45 ηµέρες,  0,30 € /µ3 
                 3)  Από 51 µ3 και άνω στις 45 ηµέρες, 1,00 € /µ3  

    δ. Για κάθε δεύτερο υδροµετρητή δεν θα υπάρχει πάγιο τέλος ούτε και η δωρεάν παροχή 
των 10 κυβικών στις 45 ηµέρες. Τα κυβικά που θα καταναλώνονται θα χρεώνονται, όπως 
παρακάτω:   

                  1)  Από 0-50 µ3 στις 45 ηµέρες,  0,30 € /µ3   
                  2)  Από 51-100 κυβικά στις 45 ηµέρες,  1,00 € /µ3 
                  3)  Από 101 κυβικά και άνω στις 45 ηµέρες,  2,00 € /µ3  
           ε. Η χρέωση των κυβικών θα γίνεται αθροιστικά στο σύνολο των υδροµετρητών.  

   στ. Σε περίπτωση ειδικών καιρικών  συνθηκών θα µπορεί ο Πρόεδρος του Τοπικού 
Συµβουλίου να αλλάξει τις ηµεροµηνίες µέτρησης. 

 
∆.Ε. Ιτάµου 
Τ.Κ. Αµαράντου και οικισµός Κούτσουρο 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :  
• από 1 - 20 µ3,  0,30 € 
• από 21 - 30 µ3, 1,00 € 
• από 31 µ3 και άνω, 3,00 €  

 
Τ.Κ Αµπελικού 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 20,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :  
 • από 1 - 20 µ3, 0,20 €  
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• από 21 - 30 µ3, 0,50 € 
 • από 31 µ3 και άνω, 3,00 € 
 
Τ.Κ Καλλιθήρου 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό την περίοδο 
από 15 Απριλίου έως και 15 Οκτωβρίου:  
• από 1 - 100 µ3, 0,00 €  
• από 101 - 300 µ3, 0,20 €   
• από 301 - 500 µ3, 0,30 €  
• από 501 µ3 και άνω, 1,00 € 
 
Τ.Κ Καροπλεσίου και Οικισµοί Γιαννουσέϊκα – Ανθηρό – Αγ. Αγάθη & Κουκέϊκα 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :   
• από 1 - 10 µ3, 0,00 €  
• από 11 - 30 µ3, 0,30 € 
• από 31 - 50 µ3, 0,50 € 
• από 51 µ3 και άνω, 1,00 € 
 

Τ.Κ Καστανιάς και Οικισµοί Μούχα & Κουτσοπάπουλο 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :  
• από 1 - 20 µ3, 0,00 €  
• από 21 µ3 και άνω, 1,00 € 
Τ.Κ Καταφυγίου 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό την περίοδο 
από 1 Ιανουαρίου έως και 31 ∆εκεµβρίου :  
• από 1 - 200 µ3, 0,20 €  
• από 201 - 300 µ3, 0,30 € 
• από 301 µ3 και άνω, 0,50 € 

 
Τ.Κ Νεράιδας και Οικισµοί Μεγαλάκος & Σαραντάπορο 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 20,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :   
• από 1 - 20 µ3, 0,20 € 
• από 21 – 40 µ3, 0,30 € 
• από 41 – 60 µ3, 0,50 € 
• από 61 µ3 και άνω, 1,00 € 
 
Τ.Κ Ραχούλας 
Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά κυβικό για κάθε µήνα 
(για τους µήνες από Ιούνιο µέχρι και Σεπτέµβριο) :  
• από 1 – 20 µ3, 0,00 € 
• από 21 – 50 µ3, 0,30 € 
• από 51 µ3 και άνω, 1,00 €  
α) Οικισµοί ΠΑΛΑΙΟΖΩΓΛΟΠΙ & ΙΤΑΜΟΣ: Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 30,00 € 
β) Οικισµός ΖΩΓΡΙ: Ετήσιο πάγιο ανά υδροµετρητή 20,00 € & κλίµακα κατανάλωσης ανά 
κυβικό την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως και 31 ∆εκεµβρίου:  
• από 1 – 20 µ3, 0,00 € 
• από 21 µ3 και άνω, 0,15 € 
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Στις Τοπικές Κοινότητες που χρησιµοποιούν για την άντληση και την λειτουργία των 
δικτύων ύδρευσης, αντλιοστάσια, θα προστίθεται στα τέλη ύδρευσης αναλογικά (µε τα 
κυβικά κατανάλωσης) ποσό που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για την 
λειτουργία των αντλιοστασίων 
 
∆.Ε. Μητρόπολης 
Για όλες τις Τοπικές Κοινότητες της ∆.Ε Μητρόπολης 
1. Ετήσιο πάγιο ανά παροχή 9,00 € 
2. α) Για κατανάλωση νερού οικιακής χρήσης  
• από 1 – 150 µ3, 0,25 €/µ3 
• από 151 µ3 και άνω,  0,50 €/µ3 
β) Για χρήση πόσιµου νερού για το πότισµα των κήπων, αµπελιών κ.λ.π. 
• από 1 – 100 µ3, 0,25 €/µ3 
• από 101 µ3 και άνω,  0,50 €/µ3 
γ) Για κατανάλωση νερού από κτηνοτροφικές µονάδες 
• από 1 – 400 µ3, 0,25 €/µ3 
• από 401 µ3 και άνω,  0,50 €/µ3 
 
◊ΤΕΛΗ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ: 
∆.Ε. Καρδίτσας 
∆.Κ Καρδιτσοµαγούλας 
• 1,47 € ανά στρέµµα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόµενες εκτάσεις 
• 1,47 € ανά στρέµµα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 €) στους ιδιοκτήτες 
εκτάσεων στις τοποθεσίες “Βάλτος” και “Προκοβάς” 
Τ.Κ Αρτεσιανού 
• 3,52 € ανά στρέµµα για τα κτήµατα εντός και εκτός αναδασµού 
 
Τ.Κ Ρούσου 
• 10,00 € ανά στρέµµα για τα κτήµατα εντός αναδασµού 
• 13,00 € ανά στρέµµα για τα κτήµατα εκτός αναδασµού 
 
∆.Ε. Κάµπου 
Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ: 
Το καταβαλλόµενο τέλος ορίζεται:  
• σε 1,5 € ανά στρέµµα για τα αρδευόµενα κτήµατα µέσα από τα κανάλια του αρδευτικού 
έργου, καθώς και για τα κτήµατα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις και βρίσκονται σε 
απόσταση ενός µέτρου έως πενήντα µέτρων από τα αρδευτικά κανάλια. 
• σε 0,75 € ανά στρέµµα για κτήµατα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που 
βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 50 µέτρων από τα κανάλια. 
 
Όσοι αρδεύονται από τη βαθειά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα 
πληρώσουν το αντίτιµο του ρεύµατος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 € ανά στρέµµα 
αρδευόµενης έκτασης. 
 
Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙΟΥ: 
Το καταβαλλόµενο τέλος ορίζεται σε 2,00 € ανά στρέµµα για όλα τα αρδευόµενα κτήµατα. 
 
Τ.Κ. ΣΤΑΥΡΟΥ: 
Το καταβαλλόµενο τέλος ορίζεται σε 2,25 € ανά στρέµµα για όλα τα αρδευόµενα κτήµατα. 
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Τ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΑΣ: 
Το καταβαλλόµενο τέλος ορίζεται:  
•σε 3,00 € ανά στρέµµα για τα κτήµατα που αρδεύονται µε χρήση του ηλεκτρικού 
αντλιοστασίου   
•σε 0,15 € ανά στρέµµα για τα κτήµατα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. 
ποταµός κ.λ.π. 
 
Τ.Κ. ΠΤΕΛΟΠΟΥΛΑΣ: 
Το καταβαλλόµενο τέλος ορίζεται σε 3,50 € ανά στρέµµα για τα αρδευόµενα κτήµατα. 
 
Κάθε δηµότης της ∆.Ε Κάµπου που κάνει χρήση του προγράµµατος αγροτικού 
εξηλεκτρισµού θα πληρώνει το αντίτιµο του ηλεκτρικού ρεύµατος που του αντιστοιχεί στη 
∆ΕΗ και επιπλέον 1,00 € ανά στρέµµα αρδευόµενης έκτασης. 
 
∆.Ε. Καλλιφωνίου 
1. Ορίζεται πάγια εισφορά 3,50 € το στρέµµα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται 
(αµπέλια, βαµβάκια, καλαµπόκια, µποστανικά, κηπευτικά κ.λ.π.) εκτός από σιτηρά.  

      2.  Η πληρωµή θα γίνεται ανάλογα µε την κατανάλωση των κιλοβάτ και ορίζεται σε 0,090 € 
το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές γεωτρήσεις. 

       3.  Ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την παροχή του. Σε 
διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το ∆ήµο και χρεώνεται στα τέλη άρδευσης. 

    4.  Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούµενων 
δεν θα δικαιούνται να  ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις. 

   5.  Κάθε αυθαίρετη επέµβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η µη πληρωµή των τελών 
άρδευσης θα διώκεται  ποινικά από τα αρµόδια δικαστήρια.  

  

∆.Ε. Ιτάµου 
Τ.Κ ΑΜΑΡΑΝΤΟΥ: Ετήσιο τέλος 15,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών 
έργων 
Τ.Κ ΚΑΛΛΙΘΗΡΟΥ: Ετήσιο τέλος 100,00 € ανά στρέµµα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση 
των τσιµενταύλακων άρδευσης 
Τ.Κ ΚΑΡΟΠΛΕΣΙΟΥ: Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού 
δικτύου  άρδευσης στον οικισµό Καροπλεσίου 
Τ.Κ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ: Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου  
άρδευσης στη θέση Λογγιές  
Τ.Κ ΡΑΧΟΥΛΑΣ:  

1) Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέµµα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των 
τσιµενταύλακων άρδευσης 

2) Ετήσιο τέλος 25,00 € ανά στρέµµα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της 
γεώτρησης “Σουλεϊµάν Αγά” &  

3) Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέµµα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της 
γεώτρησης στην περιοχή “Σχολικά” 

 
Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα µε 
την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης.  
 
∆.Ε. Μητρόπολης 
Τ.Κ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ & ΞΥΝΟΝΕΡΙΟΥ 
1) Σε 15,00 € ανά στρέµµα για τα αρδευόµενα κτήµατα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου. 
2) Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους µη αρδευόµενους αγρούς (σιτηρά κ.λ.π.) σε 3,00 € 
ανά στρέµµα. 
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3) Για την πληρωµή των υδρονοµέων 3,00 € ανά στρέµµα. 
 

◊ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ: 
 
Α. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
● Για τα καταστήµατα που βρίσκονται στην πόλη της Καρδίτσας, στο τµήµα που περικλείεται 
από τις οδούς Υψηλάντου, ∆. Εµµανουήλ, Καποδιστρίου, Ανδρ. Παπανδρέου και 
Καραϊσκάκη, 25 € ανά τ.µ  
● Για τις πλατείες Εθνικής Αντίστασης, ∆ηµοτικής Αγοράς και Γιολδάση, 20 €  ανά τ.µ 
● Για τους κοινόχρηστους χώρους που είναι στα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος του 
∆ήµου Καρδίτσας, 10 € ανά τ.µ 
● Για τις πρωτεύουσες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων, ήτοι Καλλιφώνι, Καλλίθηρο, Μητρόπολη 
και Σταυρό, 5 € ανά τ.µ 
● Για όλες τις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες, 3 € ανά τ.µ 
 
Β. ΥΠΕ∆ΑΦΟΣ Ο∆ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ, 17,61 €/µ2 ετησίως. 
 
Γ. ΛΟΙΠΟΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Για το χώρο τέλεσης της εµποροπανήγυρης θα γίνεται δηµοπρασία σύµφωνα µε το άρθρο 3 
παρ. 10 του Ν. 1080/80, ενώ όταν η κατάληψη γίνεται εκεί για εγκατάσταση Λουνα – Πάρκ 
και τσίρκου το τέλος ορίζεται σε 0,41 €/µ2 και 0,35 €/µ2  αντίστοιχα  ηµερησίως. 
  
∆. ΠΛΑΝΟ∆ΙΟΙ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΕΣ, 10,27 €/µ2 ετησίως. 
 

Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΕΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ-
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ. 
 α)Α΄ Ζώνη,  8,80 €/µ2 µηνιαίως 
 β)Β΄ Ζώνη,  5,28 €/µ2 µηνιαίως 
 γ)Γ΄ Ζώνη,  3,52 €/µ2 µηνιαίως 
 δ)Εκτός σχεδίου, 1,76 €/µ2 µηνιαίως 
 

◊ΤΕΛΗ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ: 
∆.Ε. Καρδίτσας 
1. Για την κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται οι 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 χώρους, 
 β)στις περιφράξεις ακάλυπτων χώρων και ανεγειρόµενων ή εγκαταλειµµένων 
οικοδοµών µε συναίνεση του ιδιοκτήτη, 
 γ)σε χώρους σιδηροδροµικών σταθµών και σε χώρους σταδίων και γηπέδων, που 
καθορίζονται από τη διοίκηση των αντίστοιχων φορέων, 
 δ)µέσα σε καταστήµατα, κιν/φους, θέατρα και άλλους δηµόσιους χώρους 
 ε)σε περίπτερα, στέγαστρα αφετηριών και στάσεων λεωφορείων 
ο συντελεστής είναι εβδοµαδιαίος και ενιαίος σε όλες τις ζώνες και ορίζεται σε 0,80 €/µ2. 
 
2. Για την κατηγορία που περιλαµβάνονται οι: 
 α)∆ιαφηµίσεις που είναι φωτεινές σε στέγες και δώµατα και διαφηµίσεις που γίνονται 
µε ηλεκτρικές εφηµερίδες, ο συντελεστής είναι ετήσιος και ενιαίος για όλες τις ζώνες και 
ορίζεται σε 67,70 €/µ2 ετησίως. 
 β)φωτεινές διαφηµίσεις σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους, ο συντελεστής ορίζεται σε 
40,50 €/µ2 ετησίως. 
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 γ)µη φωτεινές ή φωτιζόµενες διαφηµίσεις σε στέγες, ο συντελεστής είναι ετήσιος  και 
ενιαίος για όλες τις ζώνες και ορίζεται σε 40,50 €/µ2 ετησίως. 
 
3. Για την κατηγορία που περιλαµβάνονται διαφηµίσεις που γίνονται µέσα στα οχήµατα 
σιδηροδρόµων, τροχιοδρόµων, και κάθε τύπου οχήµατα δηµόσιας χρήσης ή στην εξωτερική 
επιφάνεια αυτών, διαστάσεων µέχρι 30 Χ 50 cm το τέλος ορίζεται σε 3,55 €/µ2 µηνιαίως. 
 
4. Για την κατηγορία, στην οποία περιλαµβάνονται διαφηµίσεις που διενεργούνται σε 
ηµερολόγια, δώρα, φεϊγ-βολάν, έντυπα, κάθε είδους παραστάσεις ή λέξεις σε αυτοκόλλητα ή 
είδη µε διαφηµιστικές παραστάσεις το τέλος είναι 2% επί της δαπάνης διαφήµισης, το ποσό 
δε που θα καταβάλλει ο κάθε διαφηµιζόµενος που ζητάει την άδεια αφισοκολλήσεως 
ανέρχεται σε 58,70 € για τρεις (3) ηµέρες (Ν. 2880/2001). 
 
5.     Για κάθε κινητό πλαίσιο που θα τοποθετείται σε δηµοτικούς κοινοχρήστους χώρους για 
χρονικό διάστηµα που δεν θα ξεπερνάει τις τρεις ηµέρες το τέλος ορίζεται σε 44,00 € και θα 
τοποθετείται ύστερα από άδεια του ∆ήµου Καρδίτσας. Σε περίπτωση αυθαίρετης 
τοποθέτησης πλαισίου το τέλος τριπλασιάζεται. 
 
∆.Ε. Κάµπου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Καλλιφωνίου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Ιτάµου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Μητρόπολης 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 

◊ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ: 
∆.Ε. Καρδίτσας  
Α. Πόλη της Καρδίτσας 
1. ∆ικαίωµα ταφής για µια πενταετία 
α)Ζώνη πολυτελείας 205,43 €. 
β)Α' κατηγορία  176,08 €. 
γ)Β' κατηγορία  146,74 €. 
δ)Γ' κατηγορία  132,06 €. 
ε)∆' κατηγορία    29,35 €. 
2. Οικογενειακοί τάφοι 
α)Πολυτελείας         2.934,70 €. 
β)Α' κατηγορία         2.201,03 €. 
γ)Β' κατηγορία         1.467,35 €. 
δ)Γ' κατηγορία         1.027,15 €. 
3. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας 
Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται µε 11,74 € για 
κάθε έτος. 
4. Φύλαξη των οστών 
Για το ενοίκιο των ερµαριών στο οστεοφυλάκιο 14,67 €. ετησίως. 
5. Ανακοµιδή οστών 
α)Ζώνη πολυτελείας 88,04  €. 
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β)Α' κατηγορία  73,37  €. 
γ)Β' κατηγορία  58,69  €. 
δ)Γ' κατηγορία  44,02  €. 
ε)∆' κατηγορία           23,48 €. 
 

Β. Τοπικές Κοινότητες  

∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Κάµπου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Καλλιφωνίου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Ιτάµου 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 
∆.Ε. Μητρόπολης 
∆εν υπάρχουν τέλη 
 

◊∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΟΣΚΗΣ: 
 
∆.Ε. Καρδίτσας 
Το δικαίωµα βοσκής ορίζεται σε 0,30 €  για κάθε µικρό ζώο και 0,45 € για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,60 και 0,90 
αντίστοιχα. 
 
∆.Ε. Κάµπου 
Το δικαίωµα βοσκής ορίζεται σε 0,33 €  για κάθε µικρό ζώο και 0,50 € για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,70 και 1,00 
αντίστοιχα. 

 

∆.Ε. Καλλιφωνίου 
Το δικαίωµα βοσκής ορίζεται σε 0,30 €  για κάθε µικρό ζώο και 0,40 € για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,60 και 0,80 
αντίστοιχα. 
 
∆.Ε. Ιτάµου 
Το δικαίωµα βοσκής ορίζεται σε 0,30 €  για κάθε µικρό ζώο και 0,40 € για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,60 και 0,80 
αντίστοιχα. 
 
∆.Ε. Μητρόπολης 
Το δικαίωµα βοσκής ορίζεται σε 0,30 €  για κάθε µικρό ζώο και 0,45 € για κάθε µεγάλο ζώο. 
Για τους ετεροδηµότες ορίζεται στο διπλάσιο ανά κατηγορία ζώου, ήτοι 0,60 και 0,90 
αντίστοιχα. 

 

 

Μειοψήφισαν οι κ.κ Τσίπρας, Γιοβάνης, Μακροστέργιος, Ντελής, Τσαντήλας, Χάρµπας,  
Ευαγγελακόπουλος, Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση και Ντούρλιας 
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Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. 
Αριθµό 660/2013 
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. 

  

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ             O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές 

Καρδίτσα ______________ 
Πιστό Αντίγραφο 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ  

 

 


