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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο κε αξηζκ.21/28-12-18 

ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Νάνπζαο 

Αξηζκόο απόθαζεο  495/2018  

Πεξίιεςε: 

           

Λήςε απόθαζεο επί ηεο εηζεγήζεσο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ 

αλαπξνζαξκνγή ή κε, ηειώλ θαη δηθαησκάησλ, έηνπο 2019. 

 

           ηε Νάνπζα θαη ζην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα, ζήκεξα 28ε ηνπ κελφο Γεθεκβξίνπ 2018 

εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 18:00, ζπλήιζε ζε δεκφζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην Νάνπζαο χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκ. πξση. 25628/24-12-2018 πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ γλσζηνπνηήζεθε ζε φια ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ θαη ζηνλ Γήκαξρν, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄ 87).  

Γηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ 

βξέζεθαλ παξφληα 17 κέιε θαη νλνκαζηηθά:  

 

          ΠΑΡΟΝΣΔ  ΑΠΟΝΣΔ                                                   

    Γεκνηηθνί ύκβνπινη                                           Γεκνηηθνί ύκβνπινη                                            

1. Παξζελφπνπινο Ησάλλεο, Πξφεδξνο                1. Γατηαλίδεο Θεφδσξνο                                                    

2. Λνγδαλίδεο Δπζηάζηνο                                     2. Απνζηφινπ Απφζηνινο 

3. Γάγγαο ηέιηνο                                                3. Σνξνξή Μαξία 

4. Λαδαξίδνπ Γέζπνηλα                                       4. Μπίιεο Πξνθφπηνο 

5.  Παληδαξηδίδεο Αζαλάζηνο                              5. Σδνπβάξαο Βαζίιεηνο 

6.  Βαιζακίδεο ηαχξνο                                      6. Καξακπαηδφο Αλαζηάζηνο 

7.  Οξδνπιίδεο Θσκάο                                         7. Αδακίδεο Παχινο 

8.  Μάκαιεο Υξήζηνο                                          8. Μπαιηαηδίδνπ Θενδψξα (Γψξα) 

9.  Κνπηζνγηάλλεο Νηθφιανο                               9. Βαζηιείνπ Γεψξγηνο 

10. Μαιάθε – Γειεηδάθε Αζελά                       10. Σζαγθαιίδνπ – Σζερειίδνπ Παξζέλα 

11. Σάθε Σδέπνπ Διπίδα (Νάληηα)                     11. Γηαλλνχιεο Ησάλλεο 

12. Αξακπαηδή ηεξγηαλή (ηέιια)                   12. Βαδφιαο Δκκαλνπήι 

13. Μάληζηνο Γεκήηξηνο                                    13. Σξηαληαθχιινπ Γεψξγηνο 

14. Καξαλάηζηνο Θεφδσξνο (Γψξεο)                14. Καιδάξαο Κσλζηαληίλνο 

15. Ρίδνο Γεκήηξηνο                                           15. Παζρνχια Υξπζνχια 

16. Καξηζηνχλεο Γεψξγηνο 

17. Λαθελάλνο Αγγειάθεο                              νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ  

18. Γνπιδνχξε Μαξία                                         αλ θαη λφκηκα θιήζεθαλ 

 

 

               ΠΑΡΟΝΣΔ:  Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 
    

1. Θενδνζηάδεο Θεφδσξνο                                  Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ 

2. Πξφτνο Υξήζηνο                                              Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ     

3. Αικαηδήο Υξήζηνο                                          Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ 
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      Ο Πξφεδξνο, εηζεγνχκελνο ην 2
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ην ιφγν έδσζε ζηελ  

Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ θαη Αλάπηπμεο, θα. Διπίδα Σάθε- Σδέπνπ, ε νπνία έζεζε ππφςε 

ηνπ ζψκαηνο ηελ ππ΄αξ.349/2018 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θαη δήηεζε απφ ην 

ζψκα ηελ ςήθηζε ηεο σο έρεη.  

      Γηα ηε ζπδήηεζε ηνπ παξφληνο ζέκαηνο  παξεπξίζθεην  θαη ν πξντζηάκελνο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, θ. Βαζίιεηνο Νίθαο γηα ηπρφλ δηεπθξηλίζεηο. 

      Ζ θα Αληηδήκαξρνο αλέθεξε φηη ηφζν ε εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο φζν θαη ε 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο είλαη ε κε αλαπξνζαξκνγή ηειψλ θαη δηθαησκάησλ γηα 

ην 2019.  

      Δηδηθφηεξα γηα ηελ κε αλαπξνζαξκνγή ηειψλ θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ θαη 

θφξνπ θσηηζκνχ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία αθνχ έιαβε ππφςε φηη ζχκθσλα κε ηελ παξαγξ.Β.3 

άξζξνπ 3 ηεο Κ.Τ.Α.38347/27-7-18 Φ.Δ.Κ.3086 ηεχρνο Β΄ θαη ηα παξαπάλσ νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία ηνπ πίλαθα ησλ εζφδσλ – δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο Καζαξηφηεηαο θαη 

Ζιεθηξνθσηηζκνχ (ππεξεζία.20.) κε ηελ εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ έηνπο 2019 ζην 

πνζφ ησλ  2.599.000,00 € θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ ζπλνιηθφ θφζηνπο έηνπο 2019 ζην πνζφ ησλ 

2.975.113,49 € ππάξρεη δηαθνξά 376.113,49  € θαη γλσξίδνληαο ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία:       

       1.Λακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2017 θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ κε αχμεζε 8% πνπ έγηλε ην έηνο 2018 κε ηελ 

απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 422/2017 – ΑΓΑ 6ΓΒΞΧΚ0-ΚΗ9. 

       2.Ο Γήκνο βεβαίσζε κε ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν 090/3-12-2018 ζηελ Δηαηξεία Ζιηαθά 

Πάξθα Βνξείνπ Διιάδνο δ.η.ALEXUN2  πνζφ 336.431,73 € ψζηε λα εηζπξάμεη  ην 3% ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο γηα ηα έηε 2014-15, 2015-16 θαη 2016-17 ζχκθσλα κε ηηο 

                 

                ΑΠΟΝΣΔ:  Πξόεδξνη Γεκνηηθώλ / Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ 

 

                1. Καιπαμίδνπ νθία                                          Γ.Κ. ΝΑΟΤΑ 

                2. παζφπνπινο Δπζχκηνο                                   Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ 

3.                 3. Παζρνχιαο Βαζίιεηνο                                     Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ 

                4. Οξδνπιίδεο Γξεγφξηνο                                    Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ 

                5. Σζαιίιε-Θενδσξίδνπ Υξηζηίλα                       Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ 

                6. ηνγηάλλεο Υξήζηνο                                        Σ.Κ. ΚΟΠΑΝΟΤ  

                7.Σνκπνπιίδνπ Εσγξάθα                                     Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ    

                8. Βίιηζα σηεξία                                               Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ 

                9. Μίιεο Κσλζηαληίλνο                                       Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ 

               10.Μσπζίδεο Αλαζηάζηνο                                    Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ 

               11.ηδεξφπνπινο Γεκήηξηνο                                 Σ.Κ ΥΑΡΗΔΑ                  

                                                       
    Ο Γήκαξρνο θ. Νηθφιανο Κνπηζνγηάλλεο, πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη ζηε ζπλεδξίαζε. 

      ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθεηαη θαη ε θ. Μαξία ηακπνπινχ, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.  

 

     Ο θ. Γάγγαο απνρψξεζε απφ ηελ αίζνπζα  κεηά ηελ έγθξηζε ηνπ θαηεπείγνληνο θαη πξηλ 

ηελ ςήθηζε ηνπ πξν εκεξεζίαο δηάηαμεο ζέκαηνο θαη επαλήιζε εθ λένπ ζην 10
ν
 ζέκα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο. 
 

     Ο θ. Μάληζηνο πξνζήιζε θαηά ην 3
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

     Ο Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 

ΑΔΑ: ΨΥΚ8ΩΚ0-85Ξ



3 
 

ζπκβάζεηο ηνπο θαη ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία (ηζνινγηζκνχο, ππεξεζία 

Γ.Δ.ΜΖ. θιπ).  

        3.Ο Γήκνο έρεη θαηαζέζεη ζηε ΓΔΓΓΖΔ αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη Γεκνηηθά αθίλεηα ησλ 

νπνίσλ ε εμνηθνλφκεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 500.000,00€. 

        Πξνηείλεη ηελ κε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο θαη ειεθηξνθσηηζκνχ γηαηί 

ζα θαιπθζεί ε παξαπάλσ δηαθνξά θαη ηα πνζά λα παξακείλνπλ γηα ην έηνο 2019 φπσο έρνπλ 

ζήκεξα. 

 

      Με ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ζπκθψλεζε θαη ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή.  

     Ζ Αληηδήκαξρνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη φπσο ηελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο.  

     Ο Πξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ηεο Αληηδεκάξρνπ ζην ζψκα πξνο ςήθηζε. 

     Καηά ηελ ςεθνθνξία  

      ΝΑΗ ςήθηζαλ δέθα ηέζζεξηο (14) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Παξζελφπνπινο, 

Λνγδαλίδεο,  Βαιζακίδεο, Λαδαξίδνπ, Παληδαξηδίδεο, Μάκαιεο, Κνπηζνγηάλλεο, Μαιάθε, 

Σάθε Σδέπνπ, Αξακπαηδή, Οξδνπιίδεο, Καξαλάηζηνο, Ρίδνο, Γνπιδνχξε. 

ΠΑΡΧΝ  ςήθηζαλ δχν (2) δεκνηηθνί ζχκβνπινη, νη θ.θ. Καξηζηνχλεο, Λαθελάλνο. Ο θ. 

Λαθελάλνο αλέθεξε φηη ηα αληαπνδνηηθά ηέιε πξέπεη λα κεηψλνληαη, δηφηη νη πνιίηεο 

δηαβηνχλ ζε πεξίνδν ελεξγεηαθήο θηψρηαο, φπνπ ηα λνηθνθπξηά αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ 

αθφκα θαη ην ξεχκα ηνπο. Δπεζήκαλε επίζεο φηη ν παξψλ πξνυπνινγηζκφο ζα αζηνρήζεη, 

γηαηί ππάξρεη έλα θελφ 370.000,00 €, ην νπνίν φπσο είπε δελ ζα κπνξέζεη λα θαιπθζεί ζηελ 

πνξεία. Οπφηε, φπσο αλέθεξε, κεζνχζεο ηεο ρξνληάο ή ζα αλαγθαζηνχλ λα κεησζνχλ νη 

ππεξεζίεο, είηε ζα απμεζνχλ ηα ηέιε.  

  Ο θ. Γάγγαο απνπζίαδε απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηε ιήςε απφθαζεο ηνπ παξφληνο ζέκαηνο. 

  

Σν Γ.. κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, θαλεξή ςεθνθνξία θαη αθνχ έιαβε ππφςε:  

Σν Γ.. χζηεξα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Αληηδεκάξρνπ,  

ηελ ππ. αξ.349/2018  Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Β.Γ. 24.9/20-

10-1958, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.3463/06, ηα νξηδφκελα ηεο παξ.Β.3 ηνπ άξζξνπ 3 

ηεο Κ.Τ.Α.25595/28-7-17 Φ.Δ.Κ.2059 ηεχρνο Β΄, ηηο ππ΄αξ. 422/2017 θαη 83/2018  Α.Γ., 

ηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ, ηνλ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο θνηλφρξεζησλ ρψξσλ, 

ηνλ θαλνληζκφ άξδεπζεο φπσο ηζρχνπλ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.3463/2006 θαη ην 

γεγνλφο φηη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ππήξμε απαξηία,   

 

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ   

   

 

     Σελ κε αλαπξνζαξκνγή ηειψλ θαη δηθαησκάησλ, έηνπο 2019, ηα νπνία παξακέλνπλ σο 

έρνπλ δηακνξθσζεί κε ηηο ππ΄αξ. 422/2017 θαη 83/2018  Α.Γ.. 

 

     Ζ δηαθνξά ησλ 376.113,49 €  πνπ πξνθχπηεη  ζηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ πίλαθα εζφδσλ 

–δαπαλψλ ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο –ειεθηξνθσηηζκνχ  (ππεξεζία 20), κε ηελ εθηίκεζε 

ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ έηνπο 2019 ζην πνζφ ησλ  2.599.000,00 € θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ 

ζπλνιηθφ θφζηνπο έηνπο 2019 ζην πνζφ ησλ 2.975.113,49 € ζα θαιπθζεί ζχκθσλα θαη κε ηελ 

εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο σο εμήο : 

     1.Λακβάλνληαο ππφςε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ έηνπο 2017 θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή 

ησλ ηειψλ θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ κε αχμεζε 8% πνπ έγηλε ην έηνο 2018 κε ηελ 

απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 422/2017 – ΑΓΑ 6ΓΒΞΧΚ0-ΚΗ9. 
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      2.Ο Γήκνο βεβαίσζε κε ηνλ ρξεκαηηθφ θαηάινγν 090/3-12-2018 ζηελ Δηαηξεία Ζιηαθά 

Πάξθα Βνξείνπ Διιάδνο δ.η.ALEXUN2  πνζφ 336.431,73 € ψζηε λα εηζπξάμεη  ην 3% ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο γηα ηα έηε 2014-15, 2015-16 θαη 2016-17 ζχκθσλα κε ηηο 

ζπκβάζεηο ηνπο θαη ηα δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ηνπο ζηνηρεία (ηζνινγηζκνχο, ππεξεζία 

Γ.Δ.ΜΖ. θιπ).  

     3.Ο Γήκνο έρεη θαηαζέζεη ζηε ΓΔΓΓΖΔ αηηήζεηο γηα ηελ έγθξηζε ηνπνζέηεζεο 

θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ ζε ζηέγεο Γεκνηηθψλ θηηξίσλ θαη Γεκνηηθά αθίλεηα ησλ 

νπνίσλ ε εμνηθνλφκεζε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 500.000,00€. 

 

Με ηελ παξνύζα απόθαζε ηα ηέιε θαη δηθαηώκαηα γηα ην έηνο 2019 έρνπλ σο εμήο: 

 

1.ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ – ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΦΟΡΟ ΦΧΣΗΜΟΤ 

 

Σα ηέιε θαζαξηφηεηαο – ειεθηξνθσηηζκνχ θαη θφξνπ θσηηζκνχ παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά 

φπσο  έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 

6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

 

ΓΖΜΟ   ΖΡΧΨΚΖ   ΠΟΛΖ   ΝΑΟΤΑ 

ΣΔΛΖ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ - 

ΖΛΔΚΣΡΟΦΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ 

ΦΟΡΟΤ ΦΧΣΗΜΟΤ 

ΓΖΜ.ΚΟΗΝ. ΝΑΟΤΑ 

(ΔΤΡΏ ΑΝΑ Σ.Μ.) 

Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-

Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-

Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-

Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-

Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ (ΔΤΡΏ ΑΝΑ Σ.Μ.) 

ΣΗΜΖ ΔΣΟΤ 2018 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΖΝΑΠΟΦΑΖ 

Γ..422/2017)   

ΣΗΜΖ ΔΣΟΤ 2018 ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ 

ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ Γ..422/2017 
(Α.Γ.Α.6ΓΒΞΧΚ0-Κ19)    

Α
Ν

Σ
Α

Π
Ο

Γ
Ο

Σ
ΗΚ

Α
 

Α 

Καηνηθίεο 1,56 1,11 

Φηιαλζξσπηθά θ.ι.π. 

ηδξχκαηα 1,18 0,73 

Β 

Καηαζηήκαηα θιπ ρψξνη 

(έσο 1.000 η.κ) 4,11 1,62 

Λνηπνί ρψξνη (ςπγεία, 

εξγαζηήξηα, βηνκεραλίεο) 

πάλσ απφ 1.000η.κ θαη 

έσο 6.000 η.κ. 3,66 1,50 

Λνηπνί ρψξνη (ςπγεία, 

εξγαζηήξηα, βηνκεραλίεο) 

άλσ 6.000 η.κ. 2,14 0,97 

Μή ζηεγαζκέλνη ρψξνη 0,83 0,83 

Απνζήθεο - γθαξάδ  0,83 0,83 
  

Φφξνο Φσηηζκνχ  0,12 0,12 
 

Σν ηέινο επηβάιιεηαη θαη ζηα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο εθηφο ζρεδίνπ 

πφιεσο Νάνπζαο ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νάνπζαο δηφηη παξέρνληαη ππεξεζίεο 

θαζαξηφηεηαο ππνινγίδνληαο πιαζκαηηθφ εκβαδφλ ην 50% ηεο ειεθηξνδνηνχκελεο 

επηθάλεηαο(εδαθ.γ – παξαγξ.4 άξζξνπ 1 ηνπ Ν.25/75 φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ  παξ.4- 

άξζξνπ 1 ηνπ Ν.429/76). 
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Β. Σέινο απνθνκηδήο κε νηθηαθώλ απνξξηκκάησλ (παξαγξ.β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

θαλνληζκνύ θαζαξηόηεηαο). (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ., 

Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-ΚΗ9),    
 

Σν παξαπάλσ ηέινο είρε εηζεγεζεί ν  πξντζηακέλνο ηεο ππεξεζίαο θαζαξηφηεηαο 

ζχκθσλα κε ην ππ’ αξίζκ. πξση.25273/2014 έγγξαθν  θαη ηελ παξαγξ.β ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

θαλνληζκνχ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ καο φζνλ αθνξά ηελ απνθνκηδή κε 

νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ (ηα νηθηαθά απνξξίκκαηα κεηαθέξνληαη θαλνληθά απφ ηα 

απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ καο). Δγθξίζεθε κε ηελ απφθαζε Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

480/2015.   

1. Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο: Γσξεάλ (ππάξρεη ζχζηεκα αλαθχθισζεο) 

 

2. Μπάδα:  Μέρξη 70 kgr  Γσξεάλ    

Απφ 70-200 kgr ηέινο απνθνκηδήο:   15 €   

Πάλσ απφ 200 kgr ηέινο απνθνκηδήο: 30 € 

 

3. Κιαδηά:  Μέρξη κηζφ εκηθνξηεγφ : Γσξεάλ   

Πάλσ απφ κηζφ εκηθνξηεγφ θάζε δξνκνιφγην ηέινο απνθνκηδήο: 20 € 

 

4. Ογθώδε αληηθείκελα:  

Μέρξη κηζφ εκηθνξηεγφ θάζε δξνκνιφγην ηέινο απνθνκηδήο: 10 € 

Πάλσ απφ κηζφ εκηθνξηεγφ  θάζε δξνκνιφγην ηέινο απνθνκηδήο: 20 € 

 

Ο ελδηαθεξφκελνο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηελ Τπεξεζία Καζαξηφηεηαο θαη πξηλ ηελ 

απνθνκηδή ησλ κε νηθηαθψλ απνξξηκκάησλ λα πξνθαηαβάιεη ην πξνβιεπφκελν ηέινο 

απνθνκηδήο.  

 
2. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ  ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 

Σα δηθαηψκαηα Νεθξνηαθείνπ παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή 

έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο 

αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 
 

 ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ 

ΝΔΚΡΟΣΑΦΔΗΟΤ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

  
ΓΖΜ.ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ 

ΝΑΟΤΑ 

      ΓΖΜ.ΔΝΟΣΖΣΑ         

ΔΗΡΖΝΟΤΠΟΛΖ 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
 Α

Ν
Σ

Α
Π

Ο
Γ

Ο
Σ

ΗΚ
Α

 

Γηθαίσκα ηαθήο ζε νηθνγελεηαθφ ηάθν   80,00   

Γηθαίσκα ηαθήο ζε ηξηεηή ηάθν   63,00   

Αμία κλεκείνπ ηχπνπ Α   167,00   

Αμία κλεκείνπ ηχπνπ Β   73,00   

Αμία κλεκείνπ ηχπνπ Γ   344,00   

Αμία κλεκείνπ ηχπνπ Γ   459,00 

5,00 €   ΑΝΑ 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ  

Αλαθνκηδή νζηψλ   21,00   

Αλφξπμε ηάθνπ   21,00   

Παξάηαζε αλαθνκηδήο νζηψλ   52,00   

Γηαθχιαμε νζηψλ (παιαηφ)   21,00   

Γηαθχιαμε νζηψλ (λέν)   42,00   

Σνπνζέηεζε νζηψλ ζε νηθνγελεηαθφ 

ηάθν   42,00   

Κηβψηην ηνπνζέηεζεο νζηψλ   31,00   
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Μαξκάξηλε πιάθα γηα λέν 

νζηενθπιάθεην   44,00   

Αγνξά νηθνγελεηαθνχ ηάθνπ   8.865,00   
 

3.  ΣΔΛΖ ΠΔΕΟΓΡΟΜΗΧΝ:  

Σα δηθαηψκαηα πεδνδξνκίσλ παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 

2018 ζχκθσλα κε ηηο απνθάζεηο Γ..: 422/2017 Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19  θαη 83/2018 

Α.Γ.Α.6ΓΥΒΧΚ0-9ΤΛ ρσξίο αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

ΣΔΛΖ ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

  
ΓΖΜ.ΚΟΗΝ. 

ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-

Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-

Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-

Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-

Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Σξαπεδνθαζίζκαηα Α δψλε 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Δ
Τ

Ρ
Χ

 /
 Σ

.Μ
. 

  
 

22,00 11,00 

Σξαπεδνθαζίζκαηα Β δψλε 20,00 10,00 

Σξαπεδνθαζίζκαηα Γ δψλε 17,00 8,50 

Σξαπεδνθαζίζκαηα Γ δψλε 10,00 ---- 

Λατθή αγνξά (έκπνξνη-επαγγεικαηίεο γηα 

ρψξν (δχν) 2 κέηξσλ -  αλά εκέξα) 2,50 2,50 

Λατθή αγνξά (έκπνξνη-επαγγεικαηίεο γηα 

ρψξν (ηξηψλ) 3 κέηξσλ -  αλά εκέξα) 4,00 4,00 

Λατθή αγνξά (έκπνξνη-επαγγεικαηίεο γηα 

ρψξν (ηεζζάξσλ) 4 κέηξσλ -  αλά εκέξα) 5,00 5,00 

Λατθή αγνξά (έκπνξνη-επαγγεικαηίεο γηα 

ρψξν (πέληε) 5 κέηξσλ -  αλά εκέξα) 6,00 6,00 

Λατθή αγνξά (έκπνξνη-επαγγεικαηίεο γηα 

ρψξν (επηά) 7 κέηξσλ -  αλά εκέξα) 7,00 7,00 

Οη θάηνρνη άδεηαο επαγγεικαηία πσιεηή 

ιατθψλ αγνξψλ απφ φκνξν λνκφ εκεξήζην 

δηθαίσκα 7,00 7,00 

Λατθή αγνξά (παξαγσγνί έσο  5 κ αλά εκέξα 

) 6,00 6,00 

Υξήζε ππεδάθνπο (ΔΣΖΗΟ) 6,30 3,15 

Σνπνζέηεζε πιηθψλ νηθνδνκήο (ΜΖΝΗΑΗΟ) 9,40 4,70 

Πάγθνη πψιεζεο επνρηθψλ (θαιακπφθη θιπ) 40,00 20,00 

Πάγθνη πψιεζεο ιακπάδσλ (Πάζρα) 7,50 3,75 

Καηάιεςε πεδνδξνκίνπ απφ 

θαηαζηεκαηάξρεο 45,00 22,50 

Απνθξηά – Καληίλεο 300,00 100,00 

Απνθξηά – Πάγθνη σο 3κ. 230,00 115,00 

Απνθξηά – Πάγθνη σο 5κ 300,00 150,00 

Παλεγχξηα πάγθνο 3 κέηξσλ - αλά εκέξα    ---- 5,00  

Παλεγχξηα πάγθνο 5 κέηξσλ - αλά εκέξα    ---- 8,00 

Παλεγχξηα Λνχλα Παξθ  αλά εκέξα ---- 40,00 

Παλεγχξηα Καληίλεο-Λνπθνπκάδεο  αλά 

εκέξα         ---- 25,00 

Φπγεία παγσηψλ  60,00 30,00 

Φπγεία  αλαςπθηηθψλ (γηα θάζε  ΜΟΝΟ) 80,00 40,00 

Φπγεία  αλαςπθηηθψλ (γηα θάζε  ΓΗΠΛΟ) 140,00 70,00 

Φπγεία  αλαςπθηηθψλ (γηα θάζε ΣΡΗΠΛΟ) 160,00 80,00 
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Αλζξνπνδπγνί – Σακπιφ αζρέησο η.κ. 64,00 32,00 

Κάζε είδνπο παηρλίδηα (ΣΟ ΠΡΧΣΟ) 112,00 56,00 

Κάζε είδνπο παηρλίδηα (ΣΟ ΓΔΤΣΔΡΟ) 167,00 83,50 

Καληίλεο (ΔΣΖΗΟ) 389,00 194,50 

Σζίξθν θαη Λνχλα Παξθ   (γηα 10ήκεξν )      500,00 500,00 

Κνχληεο ρεηξνθίλεηεο      (γηα 10ήκεξν )  200,00 200,00 

Γηθαίσκα ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ γηα 

πξνβνιή-δηαθήκηζε-έθζεζε (αλά εκέξα) 
 

150,00 150,00 
 

Οη θαηεγνξίεο δξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ, πιαηεηψλ θαη θνηλνρξήζησλ ρψξσλ, θαζνξίδνληαη 

σο εμήο: 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Νάνπζαο 

1
ε
 Καηεγνξία : Μ. Αιεμάλδξνπ  

2
ε
 Καηεγνξία: Πι. Καξαηάζνπ, Παλαγνχιε θαη Εαθεηξάθε  

        3
ε
  Καηεγνξία :  Όιεο  νη νδνί ηεο Α΄ θαη Β΄ δψλεο αληηθεηκεληθήο αμίαο  Νάνπζαο(δει. νη νδνί 

πνπ πεξηθιείνληαη απφ Υαηδεκαινχζε-Λάππα-Υαηδεθνπξθνχηα-Κνξαή-Μηζπξιή-

Δπακ.Γθαξλέηα-Ρήγα Φεξαίνπ-Μεηακφξθσζεο-Βχξσλνο) εθηφο ησλ νδψλ ησλ 

πξνεγνπκέλσλ θαηεγνξηψλ (1
εο

 θαη 2
εο

) 

4
ε
 Καηεγνξία :  Όιεο νη νδνί πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο ( 1ε, 2ε & 3ε 

) θαη νη ηνπηθέο θνηλφηεηεο 

 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Αλζεκίσλ 

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΚΟΠΑΝΟΤ 

1
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Δξκνχ (θεληξηθή νδφο Βέξνηαο-Έδεζζαο) 

2
ε
 Καηεγνξία : Πιαηεία Μ. Αιεμάλδξνπ θαη νδφο Αγίαο Παξαζθεπήο 

3
ε
 θαηεγνξία : Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΠΖ 

1
ε
 Καηεγνξία : Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο 

2
ε
 Καηεγνξία: Οδφο κπξνζηά απφ ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα 

3
ε
 Καηεγνξία: Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

 ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ 

1
ε
 Καηεγνξία: Οδφο Δζληθήο Ακπλαο θαη πάξθν πεχθσλ (θεληξηθφο δξφκνο) 

2
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Κσλ. Ακαλαηίδεο 

3
ε
 Καηεγνξία : Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΑΡΗΝΑ 

1
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Μαξίλαο-Γηαλλαθνρσξίνπ,Πιαηεία εξψνπ 

2
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Μαξίλαο- Πνιιψλ Νεξψλ 

3
ε
 Καηεγνξία : Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ 

1
ε
 Καηεγνξία : Κεληξηθή πιαηεία Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο 

2
ε
 Καηεγνξία : Πιαηεία Διεπζεξίαο 

3
ε
 Καηεγνξία : Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 

 

ΣΟΠΗΚΖ ΚΟΗΝΟΣΖΣΑ ΥΑΡΗΔΑ 

1
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Υαξίεζζαο-Δηξελνχπνιεο  

2
ε
 Καηεγνξία : Οδφο Μ.Αιεμάλδξνπ 

3
ε
 Καηεγνξία: Λνηπνί δξφκνη, πιαηείεο θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη 
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Γεκνηηθή Δλόηεηα Δηξελνύπνιεο 

1
ε
 Καηεγνξία : Λεσθφξνο Καγθειίδε & Λεσθφξνο Δηξήλεο :  

2
ε
 Καηεγνξία : Λνηπνί δξφκνη θαη πιαηείεο 

 

4.ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΔ:  

Σα δηθαηψκαηα απφ θαηαζηξνθέο παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή 

έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο 

αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

ΣΔΛΖ ΚΑΣΑΛΖΦΖ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΧΝ ΥΧΡΧΝ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

  
ΓΖΜ.ΚΟΗΝ. 

ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-

Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-

Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-

Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-

Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Καηαζηξνθή αζθάιηνπ (αλα η.κ.)   50,00 50,00 

Καηαζηξνθή θξαζπεδνξείζξσλ (αλα κ. 

Μήθνπο)   32,00 32,00 

Καηαζηξνθή πιαθνζηξψησλ (αλα η.κ.)   42,00 42,00 
 

5. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΒΟΚΖ:  

Σα δηθαηψκαηα βνζθήο παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 

ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο αχμεζε θαη  

δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΓΗΑ ΒΟΚΖ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

  
ΓΖΜ.ΚΟΗΝ. 

ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-

Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-

Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-

Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Μέρξη 150 αηγνπξφβαηα  

Δ
Τ

Ρ
Χ

 /
 Κ

Δ
Φ

Α
Λ

Ζ
 

0,25 0,25 

Άλσ ησλ 151 αηγνπξνβάησλ  0,35 0,35 

Μέρξη 15 βννεηδή  0,40 0,40 

Άλσ ησλ 16 βννεηδψλ  0,50 0,50 

Ίππνη 1,00 1,00 
 

6. ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΑ ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΖΜΑΣΧΝ: 

 

Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο δεκνηηθψλ θηεκάησλ παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο 

ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  

ρσξίο αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 
 

 

ΥΡΖΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΚΣΖΜΑΣΧΝ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

   

ΓΖΜ. ΚΟΗΝ. ΝΑΟΤΑ -Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-

Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-

Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Υξήζε δεκνηηθψλ θηεκάησλ 

(κνλνεηείο θαιιηέξγεηεο) 

Δ
/

Σ
Ρ

Δ
Μ

Μ
Α

 

 30,00 

Υξήζε δεκνηηθψλ θηεκάησλ 

(δελδξψδεηο θαιιηέξγεηεο)  100,00 
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7. ΣΔΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΧΝ:  

Σα δηθαηψκαηα ρξήζεο δεκνηηθψλ θηεκάησλ παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρνπλ έσο 

ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  

ρσξίο αχμεζε θαη  δηακνξθψλνληαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

ΣΔΛΖ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ 

  ΓΖΜΟ ΝΑΟΤΑ 

  
ΓΖΜ.ΚΟΗΝ. 

ΝΑΟΤΑ 

Σ.Κ.ΑΡΚΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΓΗΑΝΝΑΚΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΡΟΓΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΣΔΝΖΜΑΥΟΤ-Γ.Κ.ΚΟΠΑΝΟΤ-

Σ.Κ.ΔΠΗΚΟΠΖ-Σ.Κ.ΛΔΤΚΑΓΗΧΝ-Σ.Κ.ΜΑΡΗΝΑ-

Σ.Κ.ΜΟΝΟΠΗΣΧΝ-Σ.Κ.ΥΑΡΗΔΑ-

Σ.Κ.ΑΓΓΔΛΟΥΧΡΗΟΤ-Σ.Κ.ΕΔΡΒΟΥΧΡΗΟΤ-

Σ.Κ.ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟΤ 

Γηαθεκίζεηο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Α (Δπξψ / 

η.κ. εβδνκαδηαίσο)   10,00 10,00 

Γηαθεκίζεηο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Β (Δπξψ / 

η.κ. εηεζίσο)   20,50 20,50 

Γηαθεκίζεηο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

δηάζηαζε 30Υ50εθ (Δπξψ / κήλα)   5,00 5,00 

Γηαθεκίζεηο ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Γ 

ειεθηξνληθε/ςεθηαθή δηαθ.(Δπξψ / 

η.κ.)   80,70 80,70 
 

 

8. ΣΔΛΟ ΑΚΗΝΖΣΖ ΠΔΡΗΟΤΗΑ (Σ.Α.Π.): 
  

Σν ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (Σ.Α.Π.) παξακέλεη ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρεη έσο ζήκεξα (ηηκή 

έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο 

αχμεζε θαη  δηακνξθψλεηαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

Δληαίν ην ηέινο Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο (φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο) ζηνλ αλψηεξν 

ζπληειεζηή 0,35 ηνηο ρηιίνηο (αξζ. 24 παξ. 2 ηνπ Ν. 2130/93) 

 

9. ΚΑΡΣΑ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΣΑΤΘΜΔΤΖ:  

  Ζ θάξηα ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο παξακέλεη ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρεη έσο ζήκεξα (ηηκή 

έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο 

αχμεζε θαη  δηακνξθψλεηαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

            Σν αληίηηκν σξηαίαο θάξηαο ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο παξακέλεη ζην  πνζφ ησλ  0,50 

επξψ ηελ ψξα γηα ηνπο ρψξνπο πνπ έρνπλ νξηζηεί θαη ζα νξηζηνχλ γηα ειεγρφκελε 

ζηάζκεπζε.(φιεο ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο)  

 

10. ΣΔΛΟ ΑΡΓΔΤΖ (ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ):  

Σν ηέινο άξδεπζεο αλά ζηξέκκα παξακέλεη ζηα ίδηα πνζά φπσο  έρεη έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 

2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο αχμεζε θαη  

δηακνξθψλεηαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

        Παξακέλεη ζηα ίδηα πνζά δει. ζην  20,00 € αλά ζηξέκκα, γηα ηνλ Γήκν Νάνπζαο (φιεο 

ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο) ,ηέιε γηα  αξδεπφκελα απφ θπζηθή ξνή 18,00 € αλά ζηξέκκα (φιεο 

ηηο Γεκνηηθέο Δλφηεηεο) θαη 3 € αλά ζηξέκκα γηα κε αξδεπφκελα(φιεο νη Γεκνηηθέο 

Δλφηεηεο). Σα παξαπάλσ ηέιε άξδεπζεο δελ εηζπξάηηνληαη απφ Σνπηθνχο Οξγαληζκνχο 

Δγγείσλ Βειηηψζεσλ (Σ.Ο.Δ.Β.). Με ηελ απφθαζε 254/2015 (Α.Γ.Α.672ΔΧΚ0-6Φ1) 

εγθξίζεθε ν Καλνληζκφο άξδεπζεο Γήκνπ Νάνπζαο. 
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11. ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΔΚΓΟΖ ΑΓΔΗΑ & ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ:  

Σα παξάβνια έθδνζεο άδεηαο & ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο  

παξακέλνπλ ζηα ίδηα πνζά φπσο έρνπλ έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ 

απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο αχμεζε,  θαη  δηακνξθψλνληαη γηα 

ην έηνο 2019 σο εμήο: 

1. Άδεηα ίδξπζεο & ιεηηνπξγίαο ζεάηξσλ / θηλεκαηνγξάθσλ: 185 Δπξώ. 

2. Άδεηα ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο θέληξσλ δηαζθέδαζεο:  

α. δπλακηθφηεηαο άλσ ησλ 200 ζέζεσλ:  375 Δπξώ  

β. δπλακηθφηεηαο κέρξη 200 ζέζεσλ: 280 Δπξώ  

3. Άδεηεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ππεξαγνξψλ ηξνθίκσλ (super markets): 

α. κε εκβαδφ κέρξη 1000 ηκ.: 180 Δπξώ  

β. κε εκβαδφ κεηαμχ 1001 θαη 5000 ηκ.: 250 Δπξώ  

γ. κε εκβαδφ άλσ ησλ 5000 ηκ.: 375 Δπξώ 

4. Λνηπά θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο: 185 Δπξώ 
 

12. ΖΜΔΡΖΗΑ ΑΠΟΕΖΜΗΧΖ ΓΗΑ ΔΚΚΑΦΖ ΓΗΑ ΑΝΔΤΡΔΖ ΘΖΑΤΡΟΤ:  

Ζ εκεξήζηα απνδεκίσζε γηα εθζθαθή γηα αλεχξεζε ζεζαπξνχ παξακέλεη ζην ίδην πνζφ, 

φπσο έρεη έσο ζήκεξα (ηηκή έηνπο 2018 ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 422/2017 Γ.., Α.Γ.Α. 

6ΓΒΞΧΚ0-Κ19 ),  ρσξίο αχμεζε,  θαη  δηακνξθψλεηαη γηα ην έηνο 2019 σο εμήο: 

Καζνξίδεηαη εκεξήζηα απνδεκίσζε εθζθαθήο γηα αλεχξεζε ζεζαπξνχ (γηα ην ρξνλ. 

δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε εθζθαθή) ζην πνζφ ησλ 500,00 €. 
 

 

ηελ παξνχζα απφθαζε κεηνςήθεζαλ νη θ.θ. Καξηζηνχλεο θαη Λαθελάλνο.  

 

Αθξνηειεύηηα δηάηαμε 

 

       Απφ ηηο δηαηάμεηο απηήο ηεο απφθαζεο, δελ ζα πξνθιεζεί δαπάλε ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2018.    

       Ζ παξνχζα απφθαζε έιαβε αχμνληα αξηζκφ  495/2018. 

........................................................................................................................…… 

         Γηα  ην ζθνπφ απηφ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ θαη ππνγξάθεηαη σο εμήο: 

                      Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                    ΣΑ  ΜΔΛΖ  

      Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή                    Τπνγξαθή φπσο ζηελ αξρή 

Αθξηβέο απόζπαζκα 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..  

 

 ΗΧΑΝΝΖ ΠΑΡΘΔΝΟΠΟΤΛΟ        

ΑΔΑ: ΨΥΚ8ΩΚ0-85Ξ
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