
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  2α του  μηνός   Νοεμβρίου  του  έτους
2017  και  ώρα  10:00,  η  υπογεγραμμένη  Σταυρούλα  Ζάρρα
(υπάλληλος  Δήμου  Καρδίτσας),  τοιχοκόλλησα  στο  προς  τούτο
προορισμένο μέρος  του Δημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της
υπ’  αριθ.  366/2017  Απόφασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που
συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτής στις  01-11-2017
Προς  τούτο  συντάχθηκε  το  παρόν  αποδεικτικό  από  την
τοιχοκολλήσασα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
366/2017 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ.
47/01-11-2017

Πρακτικό Συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρδίτσας

 

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Οι μάρτυρες
 

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΘΕΜΑ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δι-

καιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους 2018

Στην Καρδίτσα σήμερα την  1η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα

12.30'  μ.μ,  στο  Δημοτικό  Κατάστημα Καρδίτσας  και  ύστερα από την υπ’  αριθ.  πρωτ.  19125/27-10-2017

έγγραφη πρόσκληση του 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) Γούλας Γεώργιος, πρόεδρος 1) Καπράνας Απόστολος, τακτικό μέλος

2) Κολοκύθα Άλκηστις, τακτικό μέλος               2)  Λέμας Ευάγγελος, τακτικό μέλος

3) Μπακαλάκου Σωτηρία, τακτικό μέλος                αν και κλήθηκαν νόμιμα

4) Τάντος Μιχαήλ, τακτικό μέλος

5) Ψημμένος Κων/νος, τακτικό μέλος

6) Παπαλός Κων/νος, τακτικό μέλος

7) Τσιρέπα Ευαγγελή, τακτικό μέλος
            

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

παρόντες ήταν οι 7, 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 σχετικά με καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας
έτους 2018 και αφού έλαβε υπόψη:  

1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Γ. Γούλα 

2.  Τα οικονομικά στοιχεία – μελέτη κόστους για τα δημοτικά τέλη, τα οποία έχουν ως
εξής: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

(Α) Πίνακας απολογιστικών οικονομικών στοιχείων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού από το 2011 έως και το 2017

ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ (ΚΑΕ

031)

ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ (ΚΑΕ

020)

ΔΙΑΦΟΡΑ

2011 €2.481.811,38 €5.164.241,94

2012 €3.056.099,49 €4.339.962,89

2013 €2.711.672,07 €3.927.011,81

2014 €2.807.054,81 €3.511.423,84

2015 €3.092.299,33 €3.338.045,40

2016 €3.435.593,44 €3.849.925,09

2017 (1.1-
30.10.2017)

€2.766.017,72 €2.889.534,04

Στον πίνακα αυτόν αποτυπώνεται το ύψος των ελλειμάτων στην Υπηρεσία Καθαριότητας και 
Ηλεκτροφωτισμού ως η διαφορά μεταξύ των εσόδων και των εξόδων. Σταδιακά από το 
2011 και μετά το έλλειμα βαίνει μειούμενο.

(Β) Πίνακας στον οποίο φαίνονται τα συνολικά τ.μ. των ακινήτων με επαγγελματική 
χρήση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΣΕ τ.μ.

Επιχειρήσσεις εεντόσς εσχεδισόυ επόσλεως εΚαρδιστσας .ε 452.457,55

Επιχειρήσσεις εεκτόσς εσχεδισόυ ε(συ σνόλόεπρωσήνεΚαπόδιστριακόυ σε
Δήσμόυ )ε

90.913,02

Επιχειρήσσεις εΔ/ΕεΙτασμόυ , εΚαλλιφωνισόυ , εΚασμπόυ , εΜήτρόσπόλής 168.841,26

(Γ) Πίνακας στον οποίο φαίνεται αναλυτικά το κόστος στην Υπηρεσία Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού



ΕΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
ΕΞΟΔΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

ΛΟΙΠΑ ΚΟΣΤΗ

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

2015 €3.338.045,40 €1.800.219,39

2016 €3.849.925,09 €2.022.827,91

2017 (1.1-
30.10.2017)

€2.889.534,04 €1.669.339,13

(Δ) Πίνακας στον οποίο φαίνεται αναλυτικά η εκτίμηση εσόδων και εξόδων για το έτος 
2018 στην Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΟΛΑ

031 €3.357.479,00

€4.607.503,002111 €980.512,00

3211 €269.512,00

20-6 €3.703.950,00

€4.588.264,0020-81 €749.314,00

20-85 €135.000,00

Διαπιστώσεις
για το ερχόμενο έτος 2018 η εκτίμηση είναι ότι, τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα στην 

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού θα κυμανθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με 
το τρέχον έτος 2017

το κάτω όριο στο κόστος μισθοδοσιας του προσωπικού στην Υπηρεσια Καθαριότητας & 
Ηλεκτροφωτισμού ανερχεται περιπου στο ποσό από 1.800.000 € εως 2.000.000 € και αυτό
διότι η εκτιμηση ειναι ότι δεν μπορει να λειτουργησει με λιγότερο προσωπικό από το 
υφιστάμενο

επέρχεται σταδιακά εξ ορθολογισμός των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων (και οικιών και
επαγγελματικών στεγών) που επιβαρύνονται με τα δημοτικά τέλη (είτε από ενέργειες της 
υπηρεσίας είτε από οικειοθελή δήλωση των κατόχων) με αποτέλεσμα να αίρονται οι 
όποιες διαφοροποιήσεις και ανισότητες και βεβαίως να αυξάνονται και τα αντίστοιχα 
ανταποδοτικά έσοδα καθόσον έχουμε και αναδρομικές χρεώσεις πέντε χρόνια πίσω. Τα 
επιπλέον αυτά έσοδα αφενός μεν θα καλύψουν τις όποιες μειώσεις των συντελεστών και 
αφετέρου θα χρησιμοποιηθούν για την καλυτέρευση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς 
τους δημότες και την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού.

στο πλαισιο της ανταποδοτικότητας θα πρεπει να υπάρχει αναλογικη σχεση μεταξύ εσόδων 
και εξόδων και όχι απαραιτητα απόλυτη ταύτιση τους



Εισήγηση

Ο Δήμος Καρδίτσας δεν αυξάνει τα δημοτικά τέλη για το ερχόμενο έτος 2018. Μάλιστα 
προχωράει σε στοχευμένες μειώσεις, ανταποκρινόμενος σε αιτήματα δημοτών και 
επαγγελματιών. Πιστεύουμε ότι οι μειώσεις που προτεινονται βρισκονται στα πλαισια της 
ανταποδοτικότητας και δεν διαταράσσουν την ομαλη λειτουργια της Υπηρεσιας 
Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού.

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)

Ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων ( ή αλλιώς Δημοτικός Φόρος), επιβάλλεται ανά μετρητή 
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε όλους τους στεγασμένους ή μη χώρους που βρίσκονται 
μέσα στη διοικητική περιφέρεια του δήμου και ηλεκτροδοτούνται από τη ΔΕΗ ή άλλους 
παρόχους (άρθρο 10 παρ. 1 Ν.1080/80)

Για το έτος 2018 ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) παραμένει 
αμετάβλητος και ορίζεται  ενιαίος για όλο το Δήμο Καρδίτσας στο ποσό των 0,12 €/τ.μ. 
ετησίως για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ΒΔ της 24/9-20/10/1958 επιβλήθηκαν υπέρ των 
δήμων τέλη καθαριότητας και φωτισμού για τις παρεχόμενες από τους ΟΤΑ υπηρεσίες 
καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, περισυλλογής και αποκομιδής απορριμμάτων 
καθώς και για την αντιμετώπιση των δαπανών ηλεκτροφωτισμού των κοινόχρηστων 
χώρων.

Οι ρυθμίσεις του ανωτέρω ΒΔ μεταβλήθηκαν ή συμπληρώθηκαν αργότερα με τους νόμους 
25/1975, 429/76, 1080/80 (άρθρα 4,5,17 & 20), 1828/89 (άρθρο 25 παρ. 12), 2130/93, 
2307/95, 2503/97, 2539/97 και 3345/2005. Οι διατάξεις αυτές μαζί με τις περί απαλλαγών 
από τα ανταποδοτικά τέλη διατάξεις των άρθρων 60 του Ν1416/84 και 2307/95, 
αποτελούν το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει σήμερα για τα τέλη καθαριότητας και 
φωτισμού. 

Το τελος καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού εχει ανταποδοτικό χαρακτηρα. Τα εσοδα από το 
τελος καθαριότητας και φωτισμού μπορούν να διατιθενται κατ’ αρχην μόνο για τη 
χρηματοδότηση της αντιστοιχης υπηρεσιας και όχι για άλλες δαπάνες του δημου (Εγκ. Υπ.
Εσωτ. 31727/13-04-1978), ενώ, αντιστροφα, όλες οι δαπάνες των υπηρεσιών 
καθαριότητας και φωτισμού πρεπει να καλύπτονται υποχρεωτικά από το αντιστοιχο τελος 
(άρθρο 17 1080/80).

Το ύψος του τέλους πρέπει να είναι ανάλογο του κόστους παροχής της αντίστοιχης υπηρεσίας 
και να προσδιορίζεται αντικειμενικά με κριτήριο το βαθμό χρήσεως της υπηρεσίας από 
κάθε κατηγορία υπόχρεων. 

Παρά τον ανταποδοτικό του χαρακτηρα, το τελος καθαριότητας και φωτισμού καταβάλλεται 
υποχρεωτικά από όλους τους κατοικους του δημου και όχι μόνον από όσους επιθυμούν να 
κάνουν η κάνουν πράγματι χρηση της σχετικης υπηρεσιας (ΣτΕ 1620/2012). 
Συγκεκριμενα, εχει γινει δεκτό, ότι η καταβολη του τελους δεν εξαρτάται από τη 



χρησιμοποιηση η μη της παρεχόμενης υπηρεσιας, ούτε από την πλημμελη εξυπηρετηση η 
την εξ ολοκληρου ελλειψη εξυπηρετησης ενός η περισσότερων ακινητων της περιοχης η 
από την πλημμελη λειτουργια των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού (ΣτΕ 947/86 οΒ
1989 σελ. 161, ΣτΕ 2623-2624/1985 οΒ 1988 σελ. 197, ΤρΔ ρ ειρ 4047/91 ΔιΔικ 1992 
σελ. 458).

Για το έτος 2018, οι προτεινόμενες τιμές Δ.Τ. (αμετάβλητες ή μειωμένες) αφορούν σε όλη την 
επικράτεια του Δήμου Καρδίτσας εκτός ορισμένων εξαιρέσεων οι οποίες αναφέρονται:

1) Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση 
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις 
ιδιωτικές κλινικές). Προτείνεται η τιμή να παραμείνει ως έχει ήτοι 1,13 €/τ.μ.

2) Λοιποί Στεγασμένοι χώροι:

α) Επαγγελματικές στέγες (γενική χρήση) 2,53 €/τ.μ.

β) Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων και της 
Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας να έχουν μειωμένα τέλη κατά 50% της 
περίπτωσης 2α, ήτοι 1,265 €/τ.μ.

γ) Για τα Σουπερμάρκετ, Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ι.Κ.Α, Ο.Σ.Ε τα τέλη να είναι προσαυξημένα 
κατά 30% της περίπτωσης 2α ήτοι 3,30 €/ τ.μ., λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων.

δ) Για Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τέλη προτείνεται 
να είναι:

- για την επιφάνεια έως 3.000 τ.μ. 1,13€/τ.μ.
- για την επιφάνεια από 3.000 τ.μ. έως τα 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 70% αυτής με 1,13€/τ.μ. 

και
- για την επιφάνεια άνω των 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 60% αυτής με 1,13€/τ.μ.

ε) Επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α και οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου:
- για επιφάνεια έως 1.000 τ.μ. να έχουν επιπλέον μείωση 30% πέραν της μείωσης που 

δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 
εξακολουθεί να ισχύει και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση των τελών από 1,77 €/τ.μ.
σε 1,24 €/τ.μ.

- για επιφάνεια από 1.000 τ.μ. μέχρι τα 2.000 τ.μ. να έχουν επιπλέον κλιμακωτή μείωση 35%
πέραν της μείωσης που δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση 
των τελών από 1,60 €/τ.μ. σε 1,04 €/τ.μ.

- για επιφάνεια από 2.000 τ.μ. και άνω, να έχουν επιπλέον κλιμακωτή μείωση 40% πέραν της
μείωσης που δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία θα εξακολουθεί να ισχύει, και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση των τελών από 
1,44 €/τ.μ. σε 0,86 €/τ.μ.



Η παραπάνω μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα 
Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, προσκομίζοντας: αντίγραφο λογαριασμού 
ρεύματος όπου φαίνεται ο αριθμός παροχής, μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για 
μισθωτές ή Ε9 αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ή πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα ή 
βεβαίωση μηχανικού από όπου να προκύπτουν τα τ.μ. του ακινήτου, καθώς και 
οποιοδήποτε έγγραφο επίσημου φορέα με το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική 
ιδιότητα. 

Σε ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ήδη έχουν αιτηθεί και έχουν μείωση τελών 
σύμφωνα με την αριθμό 508/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αρκεί απλή 
αίτησή τους προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου διότι έχουν ήδη 
προσκομιστεί τα δικαιολογητικά και βρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας εκτός αν έχει 
υπάρξει μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα προσκομισθέντα στοιχεία το οποίο θα πρέπει να
προσκομιστεί.

στ) Επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου και οι 
οποίες αφορούν σε ακίνητα όπου στεγάζονται βουστάσια, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, 
πτηνοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές  μονάδες κ.λπ. προτείνεται να 
έχουν μηδενικά τέλη.

ζ) Οι ισόγειες αποθήκες, οι οποίες βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός σχεδίου και έχουν τη 
συγκεκριμένη χρήση στην άδεια οικοδομής, προτείνεται να έχουν μείωση 50% ήτοι 
χρέωση 1,13 €/τ.μ. στα πρώτα 1.000 τ.μ. και πρόσθετη μείωση 20% για επιφάνεια από 
1.000 τ.μ.  έως 2.000 τ.μ.  ήτοι 0,90 €/τ.μ. Για τις επιφάνειες πάνω από 2.000 τ.μ. 
πρόσθετη μείωση 20% ήτοι 0,72 €/τ.μ.

η) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 1 προτείνεται να 
χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους.

θ) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 2α και 2ε, προτείνεται
να χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους.

ι) Κύριες κατοικίες μέχρι 100 τ.μ. στις οποίες διαμένουν πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο 
συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000,00 € και  έχουν τουλάχιστον ένα 
ανύπαντρο ανήλικο παιδί ή φοιτητή ή σπουδαστή (που φοιτά σε αναγνωρισμένη δημόσια 
σχολή) ή στρατευμένο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος ΑμεΑ, προτείνεται τα τέλη να είναι
μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 
προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα 
αντίστοιχα έγγραφα.

Σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνει η μείωση των δημοτικών τελών απαιτείται πρόσφατο 
Διάγραμμα Κάλυψης υπογραμμένο από μηχανικό όπου θα φαίνεται αναλυτικά η δόμηση. 
Όλες οι παραπάνω μειώσεις που αφορούν στις περιπτώσεις 1 και 2 θα γίνουν με 
πλασματική μείωση τετραγωνικών μέτρων προς τη ΔΕ.Η.

Γ. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ



Τα τέλη νεκροταφείων που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν προς το παρόν, διότι αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας της Επιτροπής που συστήθηκε από το Δήμο (ΑΔΑ ) για τη δημιουργία νέου 
Κανονισμού των Νεκροταφείων όλης της επικράτειας του Δήμου Καρδίτσας.

Επομένως θα επανέλθουμε με την αναπροσαρμογή των παραπάνω τελών μετά την 
ολοκλήρωσή του εν λόγω κανονισμού.

Συνεπώς μέχρι τότε προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Δικαίωμα 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) Δ' κατηγορία   29,35 €.
2. Οικογενειακοί τάφοι
α) Πολυτελείας         10.000,00 €.
β) Α' κατηγορία          7.000,00 €.
γ) Β' κατηγορία          5.000,00 €.
δ) Γ' κατηγορία          3.000,00 €.
3. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας
Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται με 11,74 € για 

κάθε έτος. Μετά την επταετία τα τέλη αυξάνονται κατά 30% ετησίως και μέχρις του 
ποσού των 40 € ετησίως.

4. Φύλαξη των οστών
Για το ενοίκιο των ερμαριών στο οστεοφυλάκιο 14,67 €. ετησίως.
5. Ανακομιδή οστών
α) Ζώνη πολυτελείας 88,04  €.
β) Α' κατηγορία 73,37  €.
γ) Β' κατηγορία 58,69  €.
δ) Γ' κατηγορία 44,02  €.
ε) Δ' κατηγορία         23,48 €.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Το ανταποδοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου θεσπίστηκε με την αριθμό 313/2001 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανέρχεται στο ποσό των 70,00€. Προτείνεται η 
μείωσή του κατά 50% ήτοι στο ποσό των 35,00 €.

Ε. ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τα τέλη άρδευσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται να μη μεταβληθούν διότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των στοιχείων από την υπηρεσία που αφορά σε αυτά, 
οπότε θα επανέλθουμε με την αναπροσαρμογή τους στο επόμενο χρονικό διάστημα.



Συνεπώς μέχρι τότε προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Κ.  ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
- Ετήσιο τέλος  1,47 € ανά στρέμμα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις
- Ετήσιο τέλος  1,47 € ανά στρέμμα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 €) στους 

ιδιοκτήτες εκτάσεων στις τοποθεσίες “Βάλτος” και “Προκοβάς”
Τ.Κ Αρτεσιανού
- Ετήσιο τέλος  3,52 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός και εκτός αναδασμού
Τ  .Κ Ρούσου  
- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός αναδασμού
- Ετήσιο τέλος 13,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εκτός αναδασμού

Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ
Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου:
-  Ετήσιο τέλος 3 € 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.

- Ετήσιο τέλος  1,5 € ανά στρέμμα για κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τα κανάλια.

Όσοι αρδεύονται από τη βαθιά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα 
πληρώσουν το αντίτιμο του ρεύματος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα 
αρδευόμενης έκτασης.

Τ.Κ. Μακρυχωρίου:
- Ετήσιο τέλος 4,00 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.
Τ.Κ. Σταυρού:
- Ετήσιο τέλος  4,5 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.
Τ.Κ. Μέλισσας:
6,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται με χρήση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου  
0,3 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. ποταμός κ.λπ.
Τ.Κ. Πτελοπούλας:
- Ετήσιο τέλος 7,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα.
Κάθε δημότης της Δ.Ε Κάμπου που κάνει χρήση του προγράμματος αγροτικού 

εξηλεκτρισμού θα πληρώνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που του 
αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης.

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
- Ετήσιο τέλος 3,50 € το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται (αμπέλια, βαμβάκια, 

καλαμπόκια, μποστανικά, κηπευτικά κ.λπ.) εκτός από σιτηρά.  Χρεώνεται επίσης και η 
κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,09 € το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές 
γεωτρήσεις. Ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την 
παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και χρεώνεται στα 
τέλη άρδευσης.

  
Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Τ.Κ Αμαράντου



 - Ετήσιο τέλος 15,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων
Τ.Κ Καλλιθήρου
 - Ετήσιο τέλος 100,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των 

τσιμενταύλακων άρδευσης
Τ.Κ Καροπλεσίου
- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού δικτύου  άρδευσης 

στον οικισμό Καροπλεσίου
Τ.Κ Καταφυγίου
- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου  άρδευσης στη θέση 

Λογγιές
Τ.Κ Ραχούλας
- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων 

άρδευσης
- Ετήσιο τέλος 25,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης 

“Σουλεϊμάν Αγά” &
- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση της γεώτρησης στην 

περιοχή “Σχολικά”

Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Τ.Κ Μητρόπολης και Ξυνονερίου
- Ετήσιο τέλος 15,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου.
Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους μη αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά κ.λπ.) σε 3,00 € ανά 

στρέμμα.
Για την πληρωμή των υδρονομέων 3,00 € ανά στρέμμα.
   
Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα με 

την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης.
Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούμενων δεν θα 

δικαιούνται να  ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις.
 Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η μη πληρωμή των τελών 

άρδευσης θα διώκεται  ποινικά από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα τέλη διαφήμισης που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν (κατηγορίες Α’, B’ και Γ’).

Προστίθεται μόνο νέα κατηγορία Δ’.
Συνεπώς προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'

1) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλιούνται 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΄

1) Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε 
ηλεκτρικές εφημερίδες το τέλος είναι: 40 €/τ.μ. ετησίως.                              

2) Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 15 €/τ.μ. ετησίως.

3) 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 μήνυμα                  .

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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

- Για τη διανομή έντυπου υλικού σε σπίτια, καταστήματα, οδούς πλατείες κ.λπ. και εφόσον 
αυτό δεν αποτελεί ρύπο, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, προτείνεται να οριστεί
τέλος 20,00 €/μήνα ανεξάρτητα της ποσότητας των εντύπων.

Ζ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων που ισχύουν με την αριθμό 684/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν.

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

3. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 



4. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία:
α)  υπέρ του καθορισμού  φόρων, τελών και  δικαιωμάτων του Δήμου Καρδίτσας έτους
2018  σύμφωνα με την εισήγηση ψήφισαν οι  κ.κ Γούλας  Γ.,  Κολοκύθα,  Μπακαλάκου,
Τάντος και Ψημμένος 
β) ο κ. Παπαλός ψήφισε όλες τις κατηγορίες ή περιπτώσεις τελών, για τις οποίες προτείνε-
ται μείωση και απείχε της ψηφοφορίας για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις  
γ) η κ. Τσιρέπα ψήφισε όλες τις κατηγορίες ή περιπτώσεις τελών, για τις οποίες προτείνε-
ται μείωση και καταψήφισε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις    

5. 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 αρ-
νηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρ-
νηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι

αποφάσισε 

Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο τον  καθορισμό φόρων, τελών και δικαιωμάτων
του  Δήμου  Καρδίτσας  έτους  2018  με  την  πλειοψηφία  που  διαμορφώθηκε  από  την
ψηφοφορία που προηγήθηκε, ήτοι:

Α. Ομόφωνα:
• Από την κατηγορία “Β. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ”, στην παράγραφο
2 “Λοιποί στεγασμένοι χώροι”,  τις περιπτώσεις ε, στ, ζ και θ
• Την κατηγορία Δ. ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ
Β. Κατά πλειοψηφία:
• Την κατηγορία Α. ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ
• Από την κατηγορία Β. ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ, την παράγραφο 1
και από την παράγραφο 2 τις περιπτώσεις α, β, γ, δ, η & ι.   
• Την κατηγορία Γ. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
• Την κατηγορία Ε. ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
• Την κατηγορία ΣΤ. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
• Την κατηγορία Ζ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Αναλυτικά η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ως 
εξής:

ΦΟΡΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ (Φ.Η.Χ.)

Για το έτος 2018 ο συντελεστής φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δ.Φ.) παραμένει 
αμετάβλητος και ορίζεται  ενιαίος για όλο το Δήμο Καρδίτσας στο ποσό των 0,12 €/τ.μ. 
ετησίως για κάθε στεγασμένο ή μη χώρο οικιακής ή επαγγελματικής χρήσης.

Β) ΤΕΛΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για το έτος 2018, οι προτεινόμενες τιμές Δ.Τ. (αμετάβλητες ή μειωμένες) αφορούν σε όλη την 
επικράτεια του Δήμου Καρδίτσας εκτός ορισμένων εξαιρέσεων οι οποίες αναφέρονται:

1) Στεγασμένοι χώροι που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες ή για την εγκατάσταση 
φιλανθρωπικών ή νοσηλευτικών ιδρυμάτων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (εκτός από τις 
ιδιωτικές κλινικές). Προτείνεται η τιμή να παραμείνει ως έχει ήτοι 1,13 €/τ.μ.



2) Λοιποί Στεγασμένοι χώροι:

α) Επαγγελματικές στέγες (γενική χρήση) 2,53 €/τ.μ.

β) Επαγγελματικές στέγες εντός των ορίων των οικισμών των Τοπικών Κοινοτήτων και της 
Δημοτικής Κοινότητας Καρδιτσομαγούλας να έχουν μειωμένα τέλη κατά 50% της 
περίπτωσης 2α, ήτοι 1,265 €/τ.μ.

γ) Για τα Σουπερμάρκετ, Τράπεζες, ΕΛ.ΤΑ., Ι.Κ.Α, Ο.Σ.Ε τα τέλη να είναι προσαυξημένα 
κατά 30% της περίπτωσης 2α ήτοι 3,30 €/ τ.μ., λόγω αυξημένου όγκου απορριμμάτων.

δ) Για Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα τέλη προτείνεται 
να είναι:

- για την επιφάνεια έως 3.000 τ.μ. 1,13€/τ.μ.
- για την επιφάνεια από 3.000 τ.μ. έως τα 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 70% αυτής με 1,13€/τ.μ. 

και
- για την επιφάνεια άνω των 6.000 τ.μ. να χρεώνεται το 60% αυτής με 1,13€/τ.μ.

ε) Επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α και οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου:
- για επιφάνεια έως 1.000 τ.μ. να έχουν επιπλέον μείωση 30% πέραν της μείωσης που 

δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα 
εξακολουθεί να ισχύει και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση των τελών από 1,77 €/τ.μ.
σε 1,24 €/τ.μ.

- για επιφάνεια από 1.000 τ.μ. μέχρι τα 2.000 τ.μ. να έχουν επιπλέον κλιμακωτή μείωση 35%
πέραν της μείωσης που δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, η οποία θα εξακολουθεί να ισχύει και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση 
των τελών από 1,60 €/τ.μ. σε 1,04 €/τ.μ.

- για επιφάνεια από 2.000 τ.μ. και άνω, να έχουν επιπλέον κλιμακωτή μείωση 40% πέραν της
μείωσης που δικαιούνται με την αριθμό 608/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η
οποία θα εξακολουθεί να ισχύει, και επομένως  να διαμορφωθεί η χρέωση των τελών από 
1,44 €/τ.μ. σε 0,86 €/τ.μ.

Η παραπάνω μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων προς το Τμήμα 
Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου, προσκομίζοντας: αντίγραφο λογαριασμού 
ρεύματος όπου φαίνεται ο αριθμός παροχής, μισθωτήριο συμβόλαιο αν πρόκειται για 
μισθωτές ή Ε9 αν πρόκειται για ιδιοκτήτες ή πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα ή 
βεβαίωση μηχανικού από όπου να προκύπτουν τα τ.μ. του ακινήτου, καθώς και 
οποιοδήποτε έγγραφο επίσημου φορέα με το οποίο αποδεικνύεται η επαγγελματική 
ιδιότητα. 

Σε ό,τι αφορά τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι ήδη έχουν αιτηθεί και έχουν μείωση τελών 
σύμφωνα με την αριθμό 508/2015  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα αρκεί απλή 
αίτησή τους προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου διότι έχουν ήδη 
προσκομιστεί τα δικαιολογητικά και βρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας εκτός αν έχει 
υπάρξει μεταβολή σε οποιοδήποτε από τα προσκομισθέντα στοιχεία το οποίο θα πρέπει να
προσκομιστεί.



στ) Επαγγελματικές στέγες της περίπτωσης 2α οι οποίες βρίσκονται εκτός σχεδίου και οι 
οποίες αφορούν σε ακίνητα όπου στεγάζονται βουστάσια, ποιμνιοστάσια, χοιροστάσια, 
πτηνοτροφεία και γενικά κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές  μονάδες κ.λπ. προτείνεται να 
έχουν μηδενικά τέλη.

ζ) Οι ισόγειες αποθήκες, οι οποίες βρίσκονται είτε εκτός είτε εντός σχεδίου και έχουν τη 
συγκεκριμένη χρήση στην άδεια οικοδομής, προτείνεται να έχουν μείωση 50% ήτοι 
χρέωση 1,13 €/τ.μ. στα πρώτα 1.000 τ.μ. και πρόσθετη μείωση 20% για επιφάνεια από 
1.000 τ.μ.  έως 2.000 τ.μ.  ήτοι 0,90 €/τ.μ. Για τις επιφάνειες πάνω από 2.000 τ.μ. 
πρόσθετη μείωση 20% ήτοι 0,72 €/τ.μ.

η) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 1 προτείνεται να 
χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους, εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους.

θ) Τα πατάρια και τα υπόγεια των στεγασμένων χώρων της περίπτωσης 2α και 2ε, προτείνεται
να χρεώνεται το 50% του εμβαδού τους εφόσον αποτελούν αποθηκευτικούς χώρους.

ι) Κύριες κατοικίες μέχρι 100 τ.μ. στις οποίες διαμένουν πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο 
συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό, εκκαθαρισμένο κατά το προηγούμενο του 
έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 12.000,00 € και  έχουν τουλάχιστον ένα 
ανύπαντρο ανήλικο παιδί ή φοιτητή ή σπουδαστή (που φοιτά σε αναγνωρισμένη δημόσια 
σχολή) ή στρατευμένο τέκνο ή προστατευόμενο μέλος ΑμεΑ, προτείνεται τα τέλη να είναι
μειωμένα σε ποσοστό 50%. Η μείωση θα γίνεται κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων 
προς το Τμήμα Εσόδων και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου προσκομίζοντας τα 
αντίστοιχα έγγραφα.

Σε όλες τις περιπτώσεις για να γίνει η μείωση των δημοτικών τελών απαιτείται πρόσφατο 
Διάγραμμα Κάλυψης υπογραμμένο από μηχανικό όπου θα φαίνεται αναλυτικά η δόμηση. 
Όλες οι παραπάνω μειώσεις που αφορούν στις περιπτώσεις 1 και 2 θα γίνουν με 
πλασματική μείωση τετραγωνικών μέτρων προς τη ΔΕ.Η.

Γ. ΤΕΛΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
Τα τέλη νεκροταφείων που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν προς το παρόν, διότι αποτελούν αντικείμενο 
επεξεργασίας της Επιτροπής που συστήθηκε από το Δήμο (ΑΔΑ ) για τη δημιουργία νέου 
Κανονισμού των Νεκροταφείων όλης της επικράτειας του Δήμου Καρδίτσας.

Επομένως θα επανέλθουμε με την αναπροσαρμογή των παραπάνω τελών μετά την 
ολοκλήρωσή του εν λόγω κανονισμού.

Συνεπώς μέχρι τότε προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1. Δικαίωμα 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) Δ' κατηγορία   29,35 €.
2. Οικογενειακοί τάφοι
α) Πολυτελείας         10.000,00 €.
β) Α' κατηγορία          7.000,00 €.
γ) Β' κατηγορία          5.000,00 €.
δ) Γ' κατηγορία          3.000,00 €.
3. Παράταση ταφής πέραν της πενταετίας
Η παράταση ταφής στους κοινούς τάφους πέραν της πενταετίας επιβαρύνεται με 11,74 € για 

κάθε έτος. Μετά την επταετία τα τέλη αυξάνονται κατά 30% ετησίως και μέχρις του 
ποσού των 40 € ετησίως.

4. Φύλαξη των οστών
Για το ενοίκιο των ερμαριών στο οστεοφυλάκιο 14,67 €. ετησίως.
5. Ανακομιδή οστών
α) Ζώνη πολυτελείας 88,04  €.
β) Α' κατηγορία 73,37  €.
γ) Β' κατηγορία 58,69  €.
δ) Γ' κατηγορία 44,02  €.
ε) Δ' κατηγορία         23,48 €.

Δ. ΤΕΛΟΣ ΤΕΛΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Το ανταποδοτικό τέλος τέλεσης πολιτικού γάμου θεσπίστηκε με την αριθμό 313/2001 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ανέρχεται στο ποσό των 70,00€. Προτείνεται η 
μείωσή του κατά 50% ήτοι στο ποσό των 35,00 €.

Ε. ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Τα τέλη άρδευσης όλων των Δημοτικών Ενοτήτων που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, προτείνεται να μη μεταβληθούν διότι δεν έχει 
ολοκληρωθεί η επεξεργασία όλων των στοιχείων από την υπηρεσία που αφορά σε αυτά, 
οπότε θα επανέλθουμε με την αναπροσαρμογή τους στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Συνεπώς μέχρι τότε προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

Δ.Ε. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Δ.Κ.  ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ
- Ετήσιο τέλος  1,47 € ανά στρέμμα ως πάγιο τέλος για όλες τις αρδευόμενες εκτάσεις
- Ετήσιο τέλος  1,47 € ανά στρέμμα, επιπλέον του παγίου (ήτοι συνολικά 2,94 €) στους 

ιδιοκτήτες εκτάσεων στις τοποθεσίες “Βάλτος” και “Προκοβάς”
Τ.Κ Αρτεσιανού
- Ετήσιο τέλος  3,52 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός και εκτός αναδασμού
Τ  .Κ Ρούσου  
- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εντός αναδασμού
- Ετήσιο τέλος 13,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα εκτός αναδασμού

Δ.Ε. ΚΑΜΠΟΥ



Τ.Κ. Αγίου Θεοδώρου:
-  Ετήσιο τέλος 3 € 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.

- Ετήσιο τέλος  1,5 € ανά στρέμμα για κτήματα που αρδεύονται από αβαθείς γεωτρήσεις που 
βρίσκονται σε απόσταση μεγαλύτερη των 50 μέτρων από τα κανάλια.

Όσοι αρδεύονται από τη βαθιά γεώτρηση ΚΒ 129 στην τοποθεσία «ΠΑΝΑΓΙΑ» θα 
πληρώσουν το αντίτιμο του ρεύματος που κατανάλωσαν και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα 
αρδευόμενης έκτασης.

Τ.Κ. Μακρυχωρίου:
- Ετήσιο τέλος 4,00 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.
Τ.Κ. Σταυρού:
- Ετήσιο τέλος  4,5 € ανά στρέμμα για όλα τα αρδευόμενα κτήματα.
Τ.Κ. Μέλισσας:
6,00 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται με χρήση του ηλεκτρικού αντλιοστασίου  
0,3 € ανά στρέμμα για τα κτήματα που αρδεύονται από νερό φυσικής ροής π.χ. ποταμός κ.λπ.
Τ.Κ. Πτελοπούλας:
- Ετήσιο τέλος 7,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα.
Κάθε δημότης της Δ.Ε Κάμπου που κάνει χρήση του προγράμματος αγροτικού 

εξηλεκτρισμού θα πληρώνει το αντίτιμο του ηλεκτρικού ρεύματος που του 
αντιστοιχεί στη ΔΕΗ και επιπλέον 1,00 € ανά στρέμμα αρδευόμενης έκτασης.

Δ.Ε. ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ
- Ετήσιο τέλος 3,50 € το στρέμμα για κάθε καλλιέργεια που θα ποτίζεται (αμπέλια, βαμβάκια, 

καλαμπόκια, μποστανικά, κηπευτικά κ.λπ.) εκτός από σιτηρά.  Χρεώνεται επίσης και η 
κατανάλωση των κιλοβάτ η οποία ορίζεται σε 0,09 € το κιλοβάτ σε όλες τις αρδευτικές 
γεωτρήσεις. Ο κάτοχος της παροχής υποχρεούται να συντηρεί και να επισκευάζει την 
παροχή του. Σε διαφορετική περίπτωση θα επισκευάζεται από το Δήμο και χρεώνεται στα 
τέλη άρδευσης.

  
Δ.Ε. ΙΤΑΜΟΥ
Τ.Κ Αμαράντου
 - Ετήσιο τέλος 15,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των αρδευτικών έργων
Τ.Κ Καλλιθήρου
 - Ετήσιο τέλος 100,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των 

τσιμενταύλακων άρδευσης
Τ.Κ Καροπλεσίου
- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του κλειστού δικτύου  άρδευσης 

στον οικισμό Καροπλεσίου
Τ.Κ Καταφυγίου
- Ετήσιο τέλος 20,00 € σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση του δικτύου  άρδευσης στη θέση 

Λογγιές
Τ.Κ Ραχούλας
- Ετήσιο τέλος 10,00 € ανά στρέμμα σε βάρος όλων όσων κάνουν χρήση των τσιμενταύλακων 

άρδευσης



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

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

Δ.Ε. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
Τ.Κ Μητρόπολης και Ξυνονερίου
- Ετήσιο τέλος 15,00 € ανά στρέμμα για τα αρδευόμενα κτήματα περιοχής Τ.Κ. Ξυνονερίου.
Στραγγιστικό πάγιο τέλος για τους μη αρδευόμενους αγρούς (σιτηρά κ.λπ.) σε 3,00 € ανά 

στρέμμα.
Για την πληρωμή των υδρονομέων 3,00 € ανά στρέμμα.
   
Το τέλος άρδευσης θα καταβάλλεται στο ακέραιο για όλες τις Τοπικές Κοινότητες άσχετα με 

την χρονική διάρκεια της χρήσης των δικτύων άρδευσης.
Όσοι από τους καταναλωτές δεν θα έχουν εξοφλήσει τα τέλη άρδευσης προηγούμενων δεν θα 

δικαιούνται να  ποτίσουν από τις αρδευτικές γεωτρήσεις.
 Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στο αρδευτικό δίκτυο καθώς και η μη πληρωμή των τελών 

άρδευσης θα διώκεται  ποινικά από τα αρμόδια δικαστήρια.

ΣΤ. ΤΕΛΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα τέλη διαφήμισης που ισχύουν με την αριθμό 637/2014 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν (κατηγορίες Α’, B’ και Γ’). Προστίθεται 
μόνο νέα κατηγορία Δ’.

Συνεπώς προτείνεται να ισχύουν τα παρακάτω:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α'
1) Για διαφημίσεις που αναγράφονται ή αναρτώνται ή επικολλιούνται 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΄
1) Διαφημίσεις φωτεινές σε στέγες ή δώματα καθώς και για διαφημίσεις που γίνονται σε 

ηλεκτρικές εφημερίδες το τέλος είναι: 40 €/τ.μ. ετησίως.                              



2) Διαφημίσεις φωτεινές σε οποιουσδήποτε άλλους χώρους το τέλος είναι 15 €/τ.μ. ετησίως.

3) 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 μήνυμα                  .

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.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ'

- Για τη διανομή έντυπου υλικού σε σπίτια, καταστήματα, οδούς πλατείες κ.λπ. και εφόσον 
αυτό δεν αποτελεί ρύπο, σύμφωνα με τον κανονισμό καθαριότητας, προτείνεται να οριστεί
τέλος 20,00 €/μήνα ανεξάρτητα της ποσότητας των εντύπων.

Ζ. ΤΕΛΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Τα τέλη κοινόχρηστων χώρων που ισχύουν με την αριθμό 684/2015 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου προτείνεται να μη μεταβληθούν.

Μειοψήφισαν:
α)  η  κ.  Τσιρέπα  για  τις  κατηγορίες  Α,  Γ,  Ε,  ΣΤ,  Ζ  και  από  την  κατηγορία  Β,  στην
παράγραφο 1 και από την παράγραφο 2 στις περιπτώσεις α, β, γ, δ, η & ι
β) ο κ. Παπαλός, ο οποίος απείχε της ψηφοφορίας για τις κατηγορίες Α, Γ, Ε, ΣΤ, Ζ και
από την κατηγορία Β, στην παράγραφο 1 και από την παράγραφο 2 στις περιπτώσεις α, β,
γ, δ, η & ι

Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 
366/2017
Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα ...........
Πιστό Αντίγραφο

                                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

    
                                                ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ 


