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

Στην Καρδίτσα σήμερα την 16η του μηνός Ioυνίου του έτους 2015
και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα (υπάλληλος
Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο  προορισμένο
μέρος   του  Δημοτικού  Καταστήματος,  αντίγραφο  της  υπ’  αριθ.
176/2015 Απόφασης της Οικονομικής  Επιτροπής, που συζητήθηκε
στη συνεδρίαση αυτής στις 11-6-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
176/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
18/11-6-2015

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο επί της τροποποίησης της υπ'αριθμ.

637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και
δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

Στην Καρδίτσα σήμερα την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Καρδίτσας  και  ύστερα  από  την  υπ’  αριθ.  πρωτ.  12911/5-6-2015

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα

με  τους  ορισμούς  των  άρθρων  73,  74  και  75  του  Ν.  3852/2010,  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μπακαλάκου Σωτηρία, Πρόεδρος   Γαλανόπουλος Κων/νος, Τακτικό Μέλος 

2) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

4) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

6) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

7) Κρανιάς Βασίλειος, Τακτικό Μέλος

8) Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος
           

            Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 9 μελών, 

παρόντες ήταν οι 8, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 75

του  Ν.3852/2010  «Περί  κύρωσης  του  Δημοτικού  &  Κοινοτικού  Κώδικος»)  εισέρχεται  στη  συζήτηση του

αναγραφόμενου στην πρόσκληση θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.



    

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση σχετικά με εισήγηση προς το Δημοτικό Συμ-
βούλιο  επί της τροποποίησης της υπ'αριθμ. 637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου
περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015 και
αφού έλαβε υπόψη: 

1. Την εισήγηση της κ. προέδρου, η οποία ανέφερε: 

Τα  τέλη  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  επιβάλλονται  με  απόφαση  Δημοτικού
Συμβουλίου και είναι  υποχρεωτικά, εφόσον υπάρχει και λειτουργεί στο Δήμο υπηρεσία
καθαριότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν 1080/1980 πρέπει να είναι ανταποδοτικά,
δηλαδή να καλύπτουν υποχρεωτικά τις δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας (αποδοχές
τακτικού και ημερομίσθιου προσωπικού, προμήθεια και συντήρηση των μέσων αποκομιδής
απορριμμάτων κ.λπ.).  Οι δαπάνες της υπηρεσίας καθαριότητας είναι περίπου ίδιες για
όλους σχεδόν τους Δήμους, ίσως λίγο μεγαλύτερες οι δικές μας καθώς ο ΧΥΤΑ βρίσκεται
μακριά  και  είναι  αυξημένο  το  κόστος  μεταφοράς  των  απορριμμάτων.  Ενδεικτικά  σας
αναφέρουμε τις τιμές όμορων Δήμων, οι οποίες έχουν προσδιορισθεί με βάση το κόστος
της υπηρεσίας, καθώς εκ του νόμου δεν μπορεί τα έσοδα να υπερβαίνουν τις δαπάνες
γιατί έτσι υποκρύπτουν φορολογία.

ΤΙΜΗ ΑΝΑ Τ.Μ

ΔΗΜΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΣΤΕΓΕΣ

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Λάρισας 1,64 4,61
ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ Τρίκαλα (μέση τιμή)  1,33 (μέση τιμή)     3,47

ΒΟΛΟΥ Βόλου (μέση τιμή)  1,74 (μέση τιμή)     3,58
ΠΑΛΑΜΑ Παλαμά 1,61 2,07

ΣΟΦΑΔΩΝ Σοφάδων 1,50 3,00

Με  την  απόφαση  637/16-12-2014  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  Καρδίτσας
πραγματοποιήθηκε  ενοποίηση των τελών καθαριότητας και φωτισμού για όλο το Δήμο
Καρδίτσας.  Η  ενοποίηση ήταν αναγκαία γιατί υπήρχαν μεγάλες διαφορές τελών για την
ίδια παρεχόμενη υπηρεσία. Παράλληλα, υπήρξε και μια λογική  αναπροσαρμογή, η οποία
ήταν αναγκαία και επιβεβλημένη αφού ιδιαίτερα στο Δήμο Καρδίτσας τα τέλη παρέμεναν
καθηλωμένα από την αρχή του αιώνα και γιατί η υπηρεσία καθαριότητα λειτουργούσε όλα
αυτά τα χρόνια με ελλείμματα. Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα που αποτελεί  την
εισήγηση  της  οικονομικής  υπηρεσίας  με  τα  απολογιστικά  οικονομικά  στοιχεία  των
τελευταίων  ετών,  που  αποδεικνύει  το  ύψος  των  ελλειμμάτων  στην  υπηρεσία
καθαριότητας.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ

031)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ (ΚΑΕ 020)

ΔΙΑΦΟΡΑ

2011 1.831.695,21 € 5.164.241,94 € -3.332.546,73 €

2012 2.416.565,49 € 4.339.962,89 € -1.923.397,40 €

2013 2.145.284,20 € 3.905.584,85 € -1.760.300,65 €

2014 2.777.012,25 € 3.511.423,84 € -734.411,59 €



Σε  γενικές  γραμμές  πραγματοποιήθηκαν  μικρές  σχετικά  αυξήσεις.  Στην  πόλη  της
Καρδίτσας για μια οικία 100 τμ η αύξηση ανέρχεται σε 20 ευρώ ετήσια ή 1,67 ανά μήνα.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις πραγματοποιήθηκαν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις όπως στους
Δήμους Ιτάμου (55 €/τ.μ.), Καλλιφωνίου (25 €/τ.μ.), και Μητρόπολης (25 €/τ.μ.) για μια
αντίστοιχη οικία των 100 τμ.
   Οι  μεγάλες  διαφοροποιήσεις  στα  τέλη  των  επιχειρήσεων   και  η  αναγκαιότητα
εξομοίωσης  για  λόγους  ισότιμης  μεταχείρισης  και  αποφυγής  αθέμιτου  ανταγωνισμού
επέφερε μεγάλες αυξήσεις  στις εκτός σχεδίου επιχειρήσεις του Καποδιστριακού Δήμου
Καρδίτσας.  Υπήρχε  μια  διάταξη  στην  απόφαση  καθορισμού  τελών  του  2001  η  οποία
διατηρήθηκε  σε  όλες  τις  επόμενες  αποφάσεις.  Συγκεκριμένα  προέβλεπε:  «Για  τις
επιχειρήσεις, βιοτεχνίες κλπ που βρίσκονται περιμετρικά της Δημοτικής Ενότητας & εκτός
Σχεδίου  Πόλης,  τα  τέλη  καθαριότητας  και  φωτισμού  βρίσκονται  σε  συνάρτηση  με  τα
αντίστοιχα της πλησιέστερης Τοπικής Κοινότητας (αποφ. Δ. Σ. 186/2001)».
      Προτείνουμε λοιπόν για τις παραπάνω περιπτώσεις, προκειμένου να επιτευχθεί πιο
ομαλά  η  προσαρμογή  τους,  μείωση  του  τέλους  καθαριότητας  30%  στην  τιμή  που
καθορίστηκε με την απόφαση 637/2014. Η μείωση αυτή για λόγους ίσους μεταχείρισης
θα αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων εκτός σχεδίου στο σύνολο του Καλλικρατικού
Δήμου.  
     Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω μείωση πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις
να προσέλθουν στο τμήμα εσόδων με την άδεια οικοδομής της επιχείρησης και υπεύθυνη
δήλωση για την ορθότητα των τετραγωνικών μέτρων.
Για  την  διατήρηση  της  ανταποδοτικότητας  και  της  ισοσκέλιση  των  εσόδων  εξόδων,
προτείνουμε  να μειωθεί  ο  αριθμός  των υπο πρόσληψη συμβασιούχων στην υπηρεσία
καθαριότητας  με  οκτάμηνη  σύμβαση  (απόφαση  ΔΣ  122/2015)  από  20  που  αρχικά
αποφασίσθηκε σε 14 
    Επιπλέον προτείνουμε για τα μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου Καρδίτσας, οι οποίοι
εργάζονται εθελοντικά και προσφέρουν  αφιλοκερδώς μια πολύ σημαντική υπηρεσία προς
το Δήμο Καρδίτσας, έκπτωση 30% στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν για τις ιδιόκτητες
οικίες που διαμένουν. Για να λάβουν την παραπάνω έκπτωση θα πρέπει να προσέλθουν
με  αίτησή  τους  στο  γραφείο  εσόδων  του  Δήμου  προσκομίζοντας  τα  απαραίτητα
δικαιολογητικά.

2. Την υπ'αριθμ. 637/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τε-
λών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015

3. Τις τοποθετήσεις, απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/2010

5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της πρότασης τροποποίησης
της υπ'αριθμ.637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ψήφισαν οι κ.κ Μπακαλάκου,
Κολοκύθα, Τάντος, Τίκας και Ψημμένος, καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς, ενώ
αρνήθηκε ψήφο ο κ. Παπαδημητρίου

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 105  Ν. 3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες, αν κάποιο μέλος του συμβουλίου
αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η
άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι 
   
                                            αποφάσισε  κατά πλειοψηφία 

         



 Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  προς  έγκριση  την  τροποποίηση  της  υπ'αριθμ.
637/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού φόρων, τελών και δικαιω-
μάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2015, ως εξής: 

«Στο  αποφασιστικό  της  ανωτέρω  απόφασης  και  στο  κεφάλαιο  “ΤΕΛΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  &  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ”,  παράγραφος  “A.  Ενιαίες   τιμές
τελών φωτισμού και καθαριότητας  για όλο τον Δήμο Καρδίτσας” 

● μετά το εδάφιο 2 προστίθεται εδάφιο 3 ως εξής:   
“3)  Για  τις  επιχειρήσεις,  βιοτεχνίες  κλπ  που  βρίσκονται  εκτός  σχεδίου  πόλης  και
εκτός σχεδίου οικισμών τα τέλη θα είναι μειωμένα κατά ποσοστό 30% του αρχικώς
επιβαλλομένου  ποσού  (2,53  €  ανά  τ.μ).  Προκειμένου  να  γίνει  η  μείωση
προσκομίζεται στο Τμήμα Εσόδων η οικοδομική άδεια της επιχείρησης και υπεύθυνη
δήλωση για την ορθότητα των τετραγωνικών μέτρων”

● μετά το εδάφιο 5 προστίθεται εδάφιο 6 ως εξής:
“6) Τα δημοτικά τέλη είναι μειωμένα κατά 30% για τα μέλη της Φιλαρμονικής του
Δήμου  Καρδίτσας  που  εργάζονται  εθελοντικά  και  προσφέρουν  αφιλοκερδώς  πολύ
σημαντική υπηρεσία στο Δήμο Καρδίτσας. Η έκπτωση αφορά τις ιδιόκτητες κατοικίες
που  διαμένουν  και  θα  δίνεται  κατόπιν  αίτησης  και  προσκόμισης  των  αναγκαίων
δικαιολογητικών” 

Β. Μετά  την  τροποποίηση  η  παράγραφος   Α  του  κεφαλαίου  “ΤΕΛΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ” διαμορφώνεται ως εξής: 

“    A  .    Ενιαίες   τιμές  τελών  φωτισμού  και  καθαριότητας   για  όλο  τον  Δήμο
Καρδίτσας

1) Κατοικίες :  1,13 € ανά τ.μ
 
2) Επαγγελματικές στέγες :  2,53 € ανά τ.μ
 Για τις  Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων

και της Δημοτικής      Ενότητας Καρδιτσομάγουλας τα τέλη θα είναι μειωμένα κατά
50% του παραπάνω ποσού.

3)  Για  τις  επιχειρήσεις,  βιοτεχνίες  κλπ  που  βρίσκονται  εκτός  σχεδίου  πόλης  και
εκτός  σχεδίου  οικισμών  τα  τέλη  θα  είναι  μειωμένα  κατά  ποσοστό  30%  του
αρχικώς επιβαλλομένου ποσού (2,53 € ανά τ.μ). Προκειμένου να γίνει η μείωση
προσκομίζεται  στο  Τμήμα  Εσόδων  η  οικοδομική  άδεια  της  επιχείρησης  και
υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των τετραγωνικών μέτρων

4)  Για  τα  Σουπερμάρκετ,  Τράπεζες,   ΕΛ.ΤΑ.,  Ι.Κ.Α,  Ο.Σ.Ε  3,30  €  ανά  τ.μ,  ήτοι
προσαυξημένα  κατά  30% σε  σχέση  με  τα  καταστήματα,  λόγω  αυξημένου  όγκου
απορριμμάτων (αποφ. Δ.Σ 367/2000)

5) Για Νοσηλευτικά και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης: 1,13 € ανά τ.μ.
 Για την επιφάνεια από 3000 τ.μ. έως 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 70% των τετραγωνικών

και  για  επιφάνεια  πάνω από  6000 τ.μ.  το  60% του  ποσού  που  αντιστοιχεί  στην
κατηγορία  για πάνω από 3000 τ.μ.

6) Τα δημοτικά τέλη είναι μειωμένα κατά 30% για τα μέλη της Φιλαρμονικής του
Δήμου  Καρδίτσας  που  εργάζονται  εθελοντικά  και  προσφέρουν  αφιλοκερδώς
πολύ σημαντική υπηρεσία στο Δήμο Καρδίτσας. Η έκπτωση αφορά τις ιδιόκτητες



κατοικίες  που διαμένουν και  θα δίνεται  κατόπιν  αίτησης  και  προσκόμισης  των
αναγκαίων δικαιολογητικών

Tα τέλη καθαριότητας και φωτισμού για κατοικίες είναι μειωμένα σε ποσοστό 50% στις
πολύτεκνες οικογένειες. Η ιδιότητα των πολυτέκνων στοιχειοθετείται και αποδίδεται
από την ισχύουσα νομοθεσία.

Από τα υπόγεια των κατοικιών και των καταστημάτων, στο σύνολο του Δήμου, εφόσον
αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους να χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους.

Η διαφοροποίηση των χρεώσεων θα γίνεται μέσω της χρήσης των πλασματικών εμβαδών
των χώρων οριζόμενα στον Ν. 25/1975 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ'αριθμ. 637/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου». 

Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς, Κρανιάς και Παπαδημητρίου

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
176/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


