
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

 
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  25η του  μηνός  Νοεμβρίου  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.  323/2015  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις 24-11-2015.
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
323/2015 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
36/24-11-2015

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 του καθορισμού φόρων, τελών και

δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2016

  Στην Καρδίτσα σήμερα την 24η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα από την υπ’  αριθ.  πρωτ.  24518/20-11-2015

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   Παπαδημητρίου Χαρίλαος, Τακτικό Μέλος

2) Γαλανόπουλος Κων/νος,  Τακτικό Μέλος Αν και κλήθηκε νόμιμα

3) Κολοκύθα Άλκηστις, Τακτικό Μέλος 

4) Τάντος Μιχαήλ, Τακτικό Μέλος

5) Τίκας Τριαντάφυλλος, Τακτικό Μέλος

6) Ψημμένος Κων/νος, Τακτικό Μέλος

7) Βαρελάς Βάιος, Τακτικό Μέλος

8) Κρανιάς Βασίλειος, 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
Συμβούλιο  επί  του  καθορισμού φόρων,  τελών και  δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας
έτους 2016 και αφού έλαβε υπόψη:

1) Την  εισήγηση  της  προέδρου  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  αντιδημάρχου  κ.  Σωτ.
Μπακαλάκου, η οποία έχει ως εξής:

Α. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
Η εισήγηση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού είναι δομημένη
σε  3 ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται  βασικά σημεία του νομικού πλαισίου,
στη δεύτερη οικονομικά στοιχεία και ανάλυση κόστους και  τέλος την πρόταση
μας  για  τη  μείωση  των  δημοτικών  τελών  σε  συγκεκριμένη  κατηγορία
επαγγελματικής στέγης. 

1. Νομικό πλαίσιο
Τα  τέλη  καθαριότητας  καθορίζονται  βάσει  των  άρθρων  21  και  22  του  Β.Δ.24/9-
20/10/1958  όπως  μεταβλήθηκαν  ή  συμπληρώθηκαν  με  τους   Ν.  25/1975,  429/76,
1080/80, 1416/84 , 1828/89, 2130/93, 2307/95, 2503/97, 2539/97 και 3345/2005. Στο
άρθρο  21  παρ.  Ι  του  Β.Δ.  24/9-20-10/1958  «περί  των  προσόδων  Δήμων  και
Κοινοτήτων», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 1080/1980, ορίζονται τα
εξής:
«Δια τις υπό του Δήμου ή Κοινότητας παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας των οδών,
πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως
απορριμμάτων,  ως  και  της  κατασκευής  και  λειτουργίας  κοινοχρήστων  αφοδευτηρίων,
επιβάλλεται τέλος οριζόμενο δι’ αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου».
Σύμφωνα  με  την  παρ.  2  του  άρθρου  1  του  Ν.25/75,  η  απόφαση  του  Δημοτικού
Συμβουλίου για τον καθορισμό του τέλους, λαμβάνεται τον μήνα Οκτώβριο, κοινοποιείται
στη Δ.Ε.Η. μέχρι την 30η Νοεμβρίου και αρχίζει να εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου του
επομένου έτους. Οι προθεσμίες αυτές είναι ενδεικτικές και η τυχόν υπέρβασή τους για
εύλογο  χρονικό  διάστημα,  δεν  προκαλεί  ακυρότητα  των  σχετικών  αποφάσεων  (ΣτΕ
4771/87  ΕΤΑ 1988 σελ.  64,  ΤρΔΠρΠειρ  4047/91  ΔιΔικ  1992  σελ.  458,  Υ.Π.Σ.Δ.Δ.Α.
605/03-01-2007 Εγκ. Υπ. Εσωτ. 57349/30-6-1975).
Ο Δήμος ανεξάρτητα από τον αριθμό των καθορισμένων συντελεστών, γνωστοποιεί στη
Δ.Ε.Η  δυο  μόνο  συντελεστές,  ήτοι  ένα  για  κατοικίες  και  ένα  για  τους  στεγασμένους
χώρους άλλης χρήσεως, προσδιορίζει δε για κάθε υπόχρεο το πλασματικό εμβαδόν (σε
τετρ. μέτρα) του χώρου, το οποίο πολλαπλασιαζόμενο με τον ενιαίο συντελεστή, αποδίδει
ποσό  τελών  ίσο  με  εκείνο  που προκύπτει  από  τον  πολλαπλασιασμό  του  πραγματικού
εμβαδού του χώρου με το συντελεστή της κατηγορίας στην οποία ανήκει.
Ο συντελεστής του τέλους, πρέπει να προσδιοριστεί σε τέτοιο ύψος, ώστε να καλύπτει
υποχρεωτικά τις εν γένει δαπάνες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας, δηλαδή τις
αποδοχές  προσωπικού,  την  προμήθεια  και  συντήρηση  των  μέσων  αποκομιδής  των
απορριμμάτων και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με την διεξαγωγή, τη λειτουργία και
την εν γένει  βελτίωση της υπηρεσίας αυτής. Είναι ευνόητο βέβαια ότι επειδή το τέλος
είναι  ανταποδοτικό,  τα έσοδα πρέπει  να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών
καθαριότητας και φωτισμού και μόνον αυτές. Η διάθεση ανταποδοτικών εσόδων για
την κάλυψη άλλων δαπανών δεν επιτρέπεται (άρθρο 86 Β.Δ. 24/9-20/10/1958).
 Ο νόμος 25/1975 όπως τροποποιήθηκε, αφορά, όπως συνάγεται από το άρθρο 1 παρ.1
και  το  άρθρο  3  παρ.1  αυτού,  στον  καθορισμό  και  τον  τρόπο  εισπράξεως  των τελών
καθαριότητας και φωτισμού τα οποία προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία, ήτοι από
τις διατάξεις του άρθρου 21 του από 24/9/58 Β.Δ /τος όπως συμπληρώθηκε με τα άρθρα
4, 5 του Ν.1080/1980 και την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν.1828/1989.
Οπότε, σύμφωνα με τα άρθρα 4-5 του  Ν.1080/1980, για τις παρεχόμενες από το Δήμο
υπηρεσίες καθαριότητας των οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων της περισυλλογής,
αποκομιδής και διαθέσεως των απορριμμάτων της πόλεως όπως και της κατασκευής και



 
λειτουργίας των  κοινόχρηστων αφοδευτήριων όπως και για τις δαπάνες εγκαταστάσεων
συντηρήσεως  και  ηλεκτρικής  ενέργειας  προς  φωτισμό  των  κοινόχρηστων  χώρων,
επιβάλλεται τέλος οριζόμενο με απόφαση του Συμβουλίου. Ο μη προσδιορισμός  από το
Δημοτικό  Συμβούλιο  του  τέλους  στο  προσήκον  ύψος,  συνιστά  βαριά  παράβαση
καθήκοντος  και  επισύρει  την  εφαρμογή  των  διατάξεων  των  άρθρων  142-143  του
Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006).
  Από την υφιστάμενη νομοθεσία που παρατίθεται παραπάνω συνάγεται πώς το
τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού: 
α)  επιβάλλεται  υποχρεωτικά,  εφόσον  υπάρχει  και  λειτουργεί  στο  Δήμο  Υπηρεσία
καθαριότητας (Ε.Υ.Σ.78501/320/1954), 
β)  ο  χαρακτήρας  αυτού  είναι  πάνδημος(  Σ.τ.Ε.273/40)  και  ανταποδοτικός
(Σ.τ.Ε17/54,1363/56, 153/1960). 
γ)Πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν.1080/1980 να καλύπτει υποχρεωτικά τις εν
γένει δαπάνες λειτουργίας της Υπηρεσίας καθαριότητας, ήτοι τις αποδοχές του τακτικού
και  ημερομισθίου  προσωπικού,  την  προμήθεια  και  συντήρηση  των μέσων  αποκομιδής
απορριμμάτων και καταβρέγματος καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που έχει σχέση με τη
διεξαγωγή τη λειτουργία και την εν γένει βελτίωση της υπηρεσίας αυτής.  
Τέλος,  στο  πλαίσιο  της  ανταποδοτικότητας  θα  πρέπει  να  υπάρχει αναλογική  σχέση
μεταξύ  εσόδων  και  δαπανών  και  όχι  απαραίτητα  απόλυτη  ταύτισή  τους.  Το
στοιχείο  αυτό  εξετάζεται  κατά  τον  έλεγχο  νομιμότητας  και  όχι  η  αναγκαιότητα  ή  μη
αύξησης των τελών. Σχετικά με την απόφαση καθορισμού των τελών επισημαίνεται ότι,
λόγω του ανταποδοτικού τους χαρακτήρα, αφετηρία αποτελεί ο προϋπολογισμός των
δαπανών του επόμενου οικονομικού έτους (ΥΠ.ΕΣ. 50106/31.12.2013)

2. Οικονομικά στοιχεία - μελέτη κόστους
Στον παρακάτω πίνακα με τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία των τελευταίων ετών,
αποτυπώνεται  το ύψος των ελλειμμάτων στην υπηρεσία  καθαριότητας,  ως  η διαφορά
μεταξύ των εσόδων και  των εξόδων. Για το έτος 2015 τα βεβαιωθέντα έσοδα και  τα
τιμολογηθέντα έξοδα του πίνακα αποτελούν πρόβλεψη και προκύπτουν από  την αναγωγή
σε  365  ημέρες  των  δεδομένων   της  περιόδου  από  1/1/2015  έως  19/11/2015.
Συγκεκριμένα, τα βεβαιωθέντα έσοδα για την περίοδο μέχρι 19/11/2015 ανέρχονται σε
2.757.817,19 και ανάγονται σε 3.116.418,81 για όλο το έτος και τα τιμολογηθέντα έξοδα
αντίστοιχα ανέρχονται σε 2.953.026,04 και ανάγονται σε 3.337.010,85 €

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ 031) ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ (ΚΑΕ
020)

ΔΙΑΦΟΡΑ

2011 2.481.811,38 5.164.241,94 -2.682.430,56
2012 3.056.099,49 4.339.962,89 -1.283.863,40
2013 2.711.672,07 3.927.011,81 -1.215.339,74
2014 2.807.054,81 3.511.423,84 -704.369,03
2015 3.116.418,81 3.337.010,85 -220.592,04

Στον  πίνακα  που  ακολουθεί  αναλύεται  το  κόστος  της  Υπηρεσίας  Καθαριότητας  και
Ηλεκτροφωτισμού:

ΕΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΛΟΙΠΑ

2011 5.164.241,94 3.601.317,15 1.562.924,79
2012 4.339.962,89 2.657.278,95 1.682.683,94
2013 3.927.011,81 2.181.231,53 1.745.780,28
2014 3.511.423,84 1.881.595,52 1.629.828,32

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000019011_S0000104146


 

Εκ πρώτης όψεως μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το κόστος της υπηρεσίας καθαριότητας
του  Δήμου  Καρδίτσας  βαίνει  μειούμενο,  μια  μείωση  που  οφείλεται  στη  μείωση  του
κόστους μισθοδοσίας καθώς από το 2011 και έπειτα υπάρχει απαγόρευση προσλήψεων και
αρκετές  συνταξιοδοτήσεις.  Το  κάτω όριο  του  κόστους  μισθοδοσίας  εκτιμάμε  ότι
ανέρχεται στο ποσό από 1.800.000 ευρώ έως 2.000.000 και αυτό γιατί δεν μπορεί
να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας με λιγότερο προσωπικό από το υφιστάμενο. Το
2014 το  κόστος  της  μισθοδοσίας  ήταν  1.881.595,52  και  η  υπηρεσία  ανταποκρινόταν
οριακά στις στοιχειώδεις ανάγκες καθαριότητας της πόλης μας. Το 2015 το κόστος της
μισθοδοσίας θα σημειώσει  μικρή μείωση και  αυτό αποδεικνύεται  από τα  στοιχεία,  αν
συγκρίνουμε τις αντίστοιχες περιόδους στα έτη 2014-2015:
1/1/2014-19/11/2014: Κόστος μισθοδοσίας  - 1.711.589,39
1/1/2015-19/11/2015: Κόστος μισθοδοσίας  - 1.575.355,80
Επιπλέον  πρέπει  να  λάβουμε  υπόψη  μας  ότι  την  παρούσα  χρονιά  που  η  υπηρεσία
καθαριότητας λειτουργεί ικανοποιητικά, απασχολεί 25 επιπλέον υπαλλήλους που έχουν
προσληφθεί μέσω του προγράμματος της 5μηνης Κοινωφελής Εργασίας του ΟΑΕΔ. Στη
συνέχεια και μέσα στο 2015, έχει ήδη εγκριθεί η πρόσληψη 14 υπαλλήλων με οκτάμηνη
σύμβαση εργασίας, γεγονός που θα επιφέρει μια επιβάρυνση του κόστους μισθοδοσίας
της τάξης των 200.000 ευρώ.
Ακολουθεί παρακάτω πίνακας στον οποίο αναλύεται ενδεικτικά το σύνολο των δαπανών
του έτους 2014 ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους της υπηρεσίας
καθαριότητας.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.881.595,52

20-6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 

και παραγωγικής διαδικασίας
600.276,19

20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 6.748,93

20-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 19.987,48
20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 19.395,26
20-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών 684.382,56
20-632 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 7.050,66
20-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων 9,78
20-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 7.822,80
20-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 6.692,81
20-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 130.773,34
20-6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 5.615,17
20-6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 46.781,46
20-6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 94.291,88
 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 3.511.423,84

  4.  Πρόταση  μείωσης  τελών  καθαριότητας  και  ηλεκτροφωτισμού  στις  εκτός
σχεδίου επιχειρήσεις και στις επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις μεγαλύτερες
των 1000 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)». Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν οι παραπάνω
επιχειρήσεις για πολλά χρόνια να πληρώνουν δημοτικά τέλη περίπου στο 20% της μέσης
τιμής χρέωσης αντίστοιχων Δήμων.
Προτείνουμε λοιπόν για όλες τις εκτός σχεδίου επαγγελματικές στέγες του συνόλου του
Καλλικρατικού Δήμου Καρδίτσας, συντελεστή  1,77 € ανά τ.μ. (μειωμένη κατά 30% σε
σύγκριση με την ισχύουσα) καθώς επίσης και κλιμακωτή μείωση για τις επιχειρήσεις που
οι εγκαταστάσεις τους έχουν  εμβαδό πάνω από 1000 τμ, να έχουν μια  μείωση της
τάξης 10%, (για το τμήμα από 1000 τ.μ. -2000 τ.μ.) δηλαδή συντελεστή 1,60 € και για
τις επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους έχουν εμβαδό πάνω από 2000 τμ να έχουν
μείωση επιπλέον 10%, δηλαδή συντελεστή 1,44 € για το τμήμα πάνω από 2000 τ.μ.).
Οι παραπάνω μειώσεις θα γίνουν με πλασματική μείωση τετραγωνικών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω μείωση πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να
προσέλθουν στο τμήμα εσόδων με το Ε9 ή με πρόσφατο διάγραμμα κάλυψης – δόμησης
υπογραμμένο από μηχανικό.

Αναλυτικά για την Επαγγελματική χρήση Επιφάνεια σε τμ

Σύνολο τ.μ. Επιχειρήσεων εντός σχεδίου πόλεως Καρδίτσας. 452.457,55

Σύνολο τ.μ. Επιχειρήσεων εκτός σχεδίου (σύνολο πρώην Καποδιστριακού Δήμου) 90.913,02
Σύνολο τμ Επιχειρήσεων  ΔΕ Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου, Μητρόπολης . 168.841,26

Η  μείωση  που  προτείνουμε  με  την  παρούσα  εισήγηση  αφορά  τις  δυο  τελευταίες
κατηγορίες επιχειρήσεων που η επιφάνειά τους ανέρχεται σε 259.754,28 τμ (90.913,02 +
168.841,26).   Αυτό συνεπάγεται  μια  μείωση στα προβλεπόμενα έσοδα της τάξης των
197.413,3€  (259.754,28  Χ  2,53=  657178,3  –  259.754,28  Χ  1,77=  459.765,1).  Αν
προσθέσουμε και την κλιμακωτή μείωση που προκύπτει από τις επιχειρήσεις που είναι
πάνω από 1000 και 2000 τμ, που θα επιφέρει μια επιπλέον μείωση στα έσοδα της τάξης
των 30.000-40.000 ευρώ, η συνολική μείωση εσόδων υπολογίζεται σε 240.000 ευρώ. 

Αν λάβουμε υπόψη ότι, 
Η αύξηση στα έσοδα για τη φετινή χρονιά ξεκίνησε από το  μήνα Απρίλιο, συνεπώς την
επόμενη χρονιά τα έσοδα θα είναι περαιτέρω αυξημένα.
Το κάτω όριο του κόστους μισθοδοσίας εκτιμάμε ότι ανέρχεται στο ποσό από 1.800.000
ευρώ έως 2.000.000 και αυτό γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η υπηρεσία καθαριότητας
με λιγότερο προσωπικό από το υφιστάμενο. 
Σε κάθε περίπτωση το ύψος των δαπανών για το 2016, που προσδιορίζεται από τις προ-
σλήψεις που θα πραγματοποιηθούν αλλά και από άλλα στοιχεία κόστους όπως φαίνονται
και από το σχετικό πίνακα, θα είναι ανάλογο του ύψους των εσόδων που θα πραγματοποι-
ηθουν.
μπορούμε  να  συμπεράνουμε  ότι  η  μείωση  που  προτείνουμε  βρίσκεται  στα
πλαίσια της ανταποδοτικότητας και δεν διαταράσσει την ομαλή λειτουργία της
υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας
θα πρέπει άλλωστε να υπάρχει αναλογική σχέση μεταξύ εσόδων και δαπανών και
όχι απαραίτητα απόλυτη ταύτισή τους.

B  . ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια να εισηγείται προς το
Δημοτικό Συμβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών.
Το τέλος διαφήμισης εμπίπτει στην κατηγορία των γενικών ή ανειδίκευτων εσόδων και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης, (διοικήσεως, εκτελέσεως
έργων κλπ.) (ΥΠΕΣ 31727/13.04.1978) 

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000006567_S0000039816


 
Με την παρ.1 του άρθρου 15 του Β.Δ. 24.9/20.10.58 (ΦΕΚ 171/58 τεύχος Α) ορίζονται τα
εξής:
«Επιβάλλεται υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος για κάθε διαφήμιση που γίνεται με
οποιονδήποτε τρόπο και μορφή σε χώρους που βρίσκονται μέσα στα διοικητικά τους όρια.
Ο  συντελεστής  του  τέλους  καθορίζεται  με  απόφαση  του  δημοτικού  ή  κοινοτικού
συμβουλίου, κατά περιοχή και κατηγορία διαφήμισης ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α':
1. Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται 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 ή κοινοτικού συμβουλίου:     0,25 € / τ.μ. εβδομαδιαίως.  
2.  Στις  περιφράξεις  ακάλυπτων  χώρων  και  διαχειριστή  αυτών:    0,25 €/τ.μ.
εβδομαδιαίως. 
3.  Σε  χώρους  σιδηροδρομικών  σταθμών,  ταξί,  υπεραστικών  και  αστικών  λεωφορείων
καθώς  και  σε  χώρους  σταδίων  και  γηπέδων,  που  καθορίζονται  από  τη  διοίκηση  των
αντίστοιχων φορέων:  0,25 €/ τ.μ. εβδομαδιαίως. 
4. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και
σε  περίπτερα,  στέγαστρα  αφετηριών  και  στάσεων  αναμονής  επιβατών  λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών, το τέλος είναι:  0,25  € /τ.μ. εβδομαδιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
1η Περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που
γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες το τέλος είναι :  40 €  /τ.μ. ετησίως.
2η  Περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι
15 €  / τ.μ. Ετησίως. 
3η Περίπτωση:  Διαφημίσεις  μη  φωτεινές  και  ετεροφωτιζόμενες  επιγραφές  σε  δώματα
κτηρίου το τέλος είναι:  10 €  /τ.μ. ετησίως 
   Τα  ανωτέρω τέλη δεν επιβάλλονται  εκ  νέου,  όταν μεταβάλλεται  εντός  του έτους  το
διαφημιστικό μηνυμα                  .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' :
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ
50 εκατοστόμετρα το τέλος είναι  1,30 €    μηνιαίως.                       
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο
πολλαπλάσιο τέλος.

Όλες οι  κατηγορίες τελών που δεν τροποποιούνται  με την παρούσα απόφαση
ισχύουν με βάση τις αποφάσεις που έχουν ήδη ληφθεί στο παρελθόν.  

2) Τις αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου:
• 637/2014 περί καθορισμού φόρων τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους
2015   
• 273/2015 περί τροποποίησης του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων
χώρων
• 366/2015 περί καθορισμού τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα
και περίπτερα για τοποθέτηση παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών
• 470/2015  περί καθορισμού τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια
των περιπτέρων

3) Τις διατάξεις των άρθρων 79 Ν. 3463/2006, καθώς και 72 παρ. 1 περ. ζ. και 266 παρ.
7 Ν. 3852/2010

4) Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής

http://dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000517_N0000026140_N0000001027_S0000008780


 

5) Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της εισήγησης ψήφισαν οι
δημοτικοί  σύμβουλοι  κ.κ  Μπακαλάκου,  Γαλανόπουλος,  Κολοκύθα,  Τάντος,  Τίκας  και
Ψημμένος, ενώ καταψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς

αποφάσισε κατά πλειοψηφία

1) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τον καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του
Δήμου Καρδίτσας, έτους 2016 ως εξής:

       
“Α. Τέλη   καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στις εκτός σχεδίου επιχειρήσεις και
στις επιχειρήσεις που έχουν εγκαταστάσεις μεγαλύτερες των 1000 τμ.
 
Για όλες τις εκτός σχεδίου επαγγελματικές στέγες του συνόλου του Καλλικρατικού Δήμου
Καρδίτσας, συντελεστής 1,77 € ανά τ.μ.,  καθώς επίσης και κλιμακωτή μείωση για τις
επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους έχουν εμβαδό πάνω από 1000 τμ, να έχουν μια
μείωση της τάξης 10%, (για το τμήμα από 1000 τ.μ. -2000 τ.μ.) δηλαδή συντελεστή
1,60 € και για τις επιχειρήσεις που οι εγκαταστάσεις τους έχουν εμβαδό πάνω από 2000
τμ να έχουν μείωση επιπλέον 10%, δηλαδή συντελεστή 1,44 € για το τμήμα πάνω από
2000 τ.μ.). Οι παραπάνω μειώσεις θα γίνουν με πλασματική μείωση τετραγωνικών.
Προκειμένου να επιτευχθεί η παραπάνω μείωση πρέπει οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να
προσέλθουν στο τμήμα εσόδων με το Ε9 ή με πρόσφατο διάγραμμα κάλυψης – δόμησης
υπογραμμένο από μηχανικό.

Αναλυτικά για την Επαγγελματική χρήση Επιφάνεια σε τμ

Σύνολο τ.μ. Επιχειρήσεων εντός σχεδίου πόλεως Καρδίτσας. 452.457,55

Σύνολο τ.μ. Επιχειρήσεων εκτός σχεδίου (σύνολο πρώην Καποδιστριακού Δήμου) 90.913,02
Σύνολο τμ Επιχειρήσεων  ΔΕ Ιτάμου, Καλλιφωνίου, Κάμπου, Μητρόπολης . 168.841,26

Η μείωση αφορά τις δυο τελευταίες κατηγορίες επιχειρήσεων που η επιφάνειά τους ανέρ-
χεται σε 259.754,28 τμ (90.913,02 + 168.841,26).  

Β. Τέλη διαφήμισης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α':
1. Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλούνται 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 δημοτικού συμβουλίου: 0,25 €/τ.μ. εβδομαδιαίως.  
2.  Στις  περιφράξεις  ακάλυπτων  χώρων  και  διαχειριστή  αυτών:  0,25 €/τ.μ.
εβδομαδιαίως. 
3.  Σε  χώρους  σιδηροδρομικών  σταθμών,  ταξί,  υπεραστικών  και  αστικών  λεωφορείων
καθώς  και  σε  χώρους  σταδίων  και  γηπέδων,  που  καθορίζονται  από  τη  διοίκηση  των
αντίστοιχων φορέων:  0,25 €/ τ.μ. εβδομαδιαίως. 
4. Μέσα σε καταστήματα, κινηματογράφους, θέατρα και άλλους δημόσιους χώρους, και
σε  περίπτερα,  στέγαστρα  αφετηριών  και  στάσεων  αναμονής  επιβατών  λεωφορείων
αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών το τέλος είναι: 0,25 €/τ.μ.  εβδομαδιαίως.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄:
1η Περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που
γίνονται σε ηλεκτρικές εφημερίδες το τέλος είναι: 40 €/τ.μ. ετησίως.
2η  Περίπτωση: Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι
15 €/ τ.μ. ετησίως. 



 
3η Περίπτωση:  Διαφημίσεις  μη  φωτεινές  και  ετεροφωτιζόμενες  επιγραφές  σε  δώματα
κτηρίου το τέλος είναι:  10 €/τ.μ. ετησίως 
Τα  ανωτέρω  τέλη  δεν  επιβάλλονται  εκ  νέου,  όταν  μεταβάλλεται  εντός  του  έτους  το
διαφημιστικό μηνυμα                  .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ' :
Για διαφημίσεις που γίνονται σε οχήματα γενικά δημόσιας χρήσης διαστάσεων μέχρι 30 Χ
50 εκατοστόμετρα το τέλος είναι  1,30 €  μηνιαίως.                       
Για διαφημίσεις της κατηγορίας αυτής μεγαλύτερων διατάσεων εισπράττεται το ανάλογο
πολλαπλάσιο τέλος”.

2) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διατήρηση σε ισχύ και εφαρμογή για το έτος
2016 όλων των προγενέστερων αποφάσεων επιβολής τελών, ήτοι:
• 637/2014 περί καθορισμού φόρων τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους
2015, κατά τις κατηγορίες των τελών που δεν ρυθμίζονται διαφορετικά με την παρούσα  
• 273/2015 περί τροποποίησης του κανονισμού χρήσης παραχωρούμενων κοινόχρηστων
χώρων
• 366/2015 περί καθορισμού τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από καταστήματα
και περίπτερα για τοποθέτηση παιχνιδιών και παιχνιδομηχανών
• 470/2015  περί καθορισμού τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου από τα κουβούκλια
των περιπτέρων, 
καθώς και κάθε σχετικής απόφασης που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα, αλλά δεν
έχει μέχρι σήμερα ανακληθεί.

Μειοψήφισαν οι κ.κ Βαρελάς και Κρανιάς

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
323/2015
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  
 ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΠΑΚΑΛΑΚΟΥ  


