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ΑΠΟΠΑΚΑ

Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 27/11/2019
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 19/2019 ηνπ Γ.Π.
ηνπ
Γήκνπ
Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην
 παξαθάησ ζέκα:

ΘΔΚΑ: «Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ γηα ην έηνο 2020, βάζεη ηεο αξηζ. 195/19 απφθαζεοεηζήγεζεο ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο»
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
δεκόζηα Ππλεδξίαζε ζηnλ θιεηζηή αίζνπζα πνιιαπιώλ ρξήζεσλ ηνπ Δληαίνπ Ιπθείνπ
Λ.Φηιαδέιθεηαο «Κίιηνο Θνπληνπξάο» (Θεζζαινλίθεο θαη Ιαραλά), ζήκεξα ζηηο
27.11.2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση.
32339/22-11-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 19/2019) ηνπ Ξξνέδξνπ
απηνύ θ. Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα
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Θαιιηθξάηεο»), όπσο ηζρύεη. Ζ Ππλεδξίαζε δηεθόπε, κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε
απόθαζεο επί ηνπ κνλαδηθνύ ζέκαηνο Δ.Ζ.Γ. θαη ηνπ 1νπ, 2νπ θαη 10νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ. ιόγσ ηνπ πξνρσξεκέλνπ ηεο ώξαο (2.30 π.κ.) θαη κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ
ησλ παξόλησλ κειώλ ζπλερίζζεθε ζηηο 2.12.2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 7 κ.κ.
ζηνλ ίδην ρώξν, όπνπ πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε κόλν ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.. Δλ
ζπλερεία δηεθόπε εθ λένπ θαη ζπλερίζζεθε θαη νινθιεξώζεθε ζηηο 4.12.2019, εκέξα
Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ. ζηνλ ίδην ρώξν κε ηε ζπδήηεζε θαη ιήςε απόθαζεο επί ησλ
ππνινίπσλ ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ..
O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΤΛΘΔΖ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ,
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνύ,
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ ΟΙΟΗ
παξόληεο, σο αθνινύζσο:
ΓΖΚΑΡΥΟ : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ
ΠΑΡΟΛΣΔ

ΑΠΟΛΣΔ ________

Γεσξγακιήο Ιχζζαλδξνο
Σάθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο ππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Παπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο σηήξηνο

ΟΤΓΔΗ
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Κπεξδέζεο ππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Υξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Παπαινπθά Δπηπρία
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Παληειήο
Γξεηδειηάο Υξήζηνο
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο
Ιαδαξίδεο Πέηξνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Σνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Υαξάιακπνο
Σνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Παλαγηψηεο
Αιεθξαγθή νθία
εξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνχιαο Αιέμαλδξνο
Οπζηακπαζίδεο Ησάλλεο

Πεκεηώλεηαη όηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξφληεο ηόζν ε Ξξόεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλόηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Παλαγηψηα Αγνξαζηνχ, όζν θαη ν Ξξόεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλόηεηαο Λ. Σαιθεδόλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.



Κε ηε ζύκθσλε γλώκε όισλ ησλ παξόλησλ κειώλ ηνπ Πώκαηνο ην 10ν θαη ελ
ζπλερεία ην 14ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ζπδεηήζεθαλ ακέζσο κεηά ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.,
ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ εγγξαθεί ζηελ
Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο.

Πξνζειεχζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Σ.Γξεηδειηάο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε ηελ 2ε εκέξα απηήο πξηλ ηε ζπδήηεζε
θαη ιήςε απόθαζεο επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
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 Ν θ. Θ.Κπίγαιεο θαη νη θ. Π. Αιεθξαγθή θαη Γ.Δ.Γθνύκα απνρώξεζαλ από ηελ
Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Α.Γνύιαο πξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη κεηαμύ
ησλ δύν ςεθνθνξηώλ επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Νη θ.θ. Λ.Αλαληάδεο θαη Η.Εαραξηάδεο απνρώξεζαλ από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν
ηειεπηαίνο επαλαπξνζήιζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία
επί ηνπ 14νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. θαη απερώξεζε νξηζηηθά από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ...
 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο θαη Θ.Ληάηζεο θαη ε θ. Δ.Ξαπαινπθά απνρώξεζαλ από ηελ
Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 12νπ
ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ζ θ. Γ.Δκκαλνπήι απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Γ.Θαξαβίαο απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 15νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..
 Ν θ. Λ.Πεξεηάθεο απνρώξεζε από ηελ Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ
ςεθνθνξία επί ηνπ 19νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ..

Ν Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην
12ν ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο.

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ
ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή
θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.

12ν ΘΔΚΑ Ζ.Γ.
Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 12ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ηελ αξηζ. πξση. 32539/25-11-2019 ππ΄αξηζ. 195/2019 απόθαζε Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:
Θύξηε Γήκαξρε,
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Θπξίεο θαη Θύξηνη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη ,
A)
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. 195/2019 απόθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηίηιν

«Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνύιην γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ηειώλ
ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2020» :
ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 39/2019 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 195/2019
ΠΔΡΗΙΖΦΖ
«Γηακόξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνύιην
γηα ηνλ επαλαθαζνξηζκό ηειώλ ρξήζεσο
πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ
έηνπο 2020».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 25 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 32213/39/21-11-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο 2) Ράθαο Ζιίαο, Αληηπξόεδξνο, 3)
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Ξαπαθώζηα Αλζή 5) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο 6)
Γξεηδειηάο Ξαληειήο 7) Πεξεηάθεο Ληθόιανο θαη 8) Ρνκπνύινγινπ
Θσλζηαληίλνο, κέιε.
ΑΠΟΛΣΔ
1) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε,
έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. Αλη΄ απηνύ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο
παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Λέα Φηιαδέιθεηα Λέα Σαιθεδόλα
Ξνιηηώλ Ξνιηηεία» θ. Γξακκέλνο Πππξίδσλ.
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Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 32141/20-11-2019 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο
Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΚΑ: «Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020»

θαη

ινηπψλ

Θύξηε Ξξόεδξε,
Πύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 16 ηνπ Λ.
3254/2004 θαη ην άξζξν 50 ηνπ Λ. 4257/2014, ην ηέινο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη
ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1δ ηνπ Λ.
3852/2010. Ρν ηέινο νξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλεμαξηήησο ρξόλνπ
ρξήζεσο θαη αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ν
ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο.
Κε ηελ ππ. αξηζκ. 258/2017 ΑΓΠ νη δώλεο θαη ηα ηέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη
ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαζνξίζζεθαλ σο εμήο:
Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ θαη πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο,
Β' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Αθώλ
Γεσξγηάδε, Ρπάλλσλ, Γ. Ξαπαλδξένπ, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Θαηζαξείαο, Λ.
Ρξππηά, Δηξήλεο, Ι. Ησλίαο, Φσθώλ, Θαππαδνθίαο θαη Αηηαιείαο.
Γ' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Θαλάξε,
Δζλ. Αληηζηάζεσο, Λ.Ρξππηά, Θαηζαξείαο, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Γ.
Ξαπαλδξένπ, Ρπάλλσλ, Αθώλ Γεσξγηάδε, Γεθειείαο, Ρξσάδνο, Θεζζαινλίθεο,
Αληηνρείαο. Δπίζεο, ην ηκήκα ηεο νδνύ Γεθειείαο ζηελ ελόηεηα Σαιθεδόλαο
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Σ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
Σα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ησλ δχν πξψελ Γήκσλ δει.
Δηξήλεο – Λ. Σξππηά – Δζλ. Αληηζηάζεσο – Θαλάξε ππάγνληαη ζηελ Γ’ δψλε.
1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ

Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ, νδόο Πάξδεσλ από
Ιεσθ. Γεθειείαο έσο νδό Ληθ. Ρξππηά
Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό Παιακίλνο έσο
νδό Αθώλ Γεσξγηάδε-Αηηαιείαο
Ρνκέαο ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηθιείεηαη από
ηηο νδνύο Ληθ. Ρξππηά, Βξπνύισλ, Γεσξγ.
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110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
40,00€/η.κ. εηεζίσο
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ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ

Ξαπαλδξένπ, Ιεσθ. Γεθειείαο, Αηηαιείαο,
Θαππαδνθίαο, Φσθώλ, Πκύξλεο, Δηξήλεο,
εθηόο ησλ νδώλ ηεο Εώλεο Α & Β
Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα
ηνπ Γήκνπ
Όιεο νη ππόινηπεο νδνί ηνπ Γήκνπ

20,00€/η.κ. εηεζίσο
10,00€/η.κ. εηεζίσο

ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.
2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Λ1828/1989 Ζ αδεηνδόηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο
20,00€/η.κ.
άξζξν 26,
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζόςεσο ηνπ
κεληαίσο
παξ. 4
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν
πιάηνπο 1,50 κ γηα δηάβαζε πεδώλ.
Γελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξόζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί δηάβαζε πεδώλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο εθόζνλ
35,00€ /
έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα
εκεξεζίσο
θαηάιεςεο θαη δηαθνπήο θπθινθνξίαο
γηα ζθπξνδέηεζε, κεηαθόκηζε θ.ι.π
ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε ειάρηζηε

ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο)

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ (πεξίπησζε 1)
4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο
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5. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα, ζπλεξγεία
απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

15,00€/η.κ. εηεζίσο
12,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ (πεξίπησζε 1)

6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
1ε Καΐνπ

Θα θαζνξηζζεί κε εηδηθή απφθαζε
Γ..
15,00€/η.κ. εκεξεζίσο

Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

7. ΠΧΙΖΖ ΔΠΟΥΗΑΘΧΛ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ: Γηα ηα πεδνδξφκηα & ηνπο ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα πψιεζε επνρηαθψλ θξνχησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα, ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ 300,00€ γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δε
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζνη ηδξχζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο), ζα ρνξεγεζεί έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ
παξαβάζεσλ.
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Γηα ην έηνο 2020 πξνηείλνπκε ηα εμήο :
Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ θαη πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο,
Β' ΕΧΛΖ: Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό Παιακίλνο έσο νδό Αθώλ Γεσξγηάδε-Αηηαιείαο
Γ' ΕΧΛΖ: Ζ πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο Αθώλ Γεσξγηάδε, Ρπάλλσλ,
Γ. Ξαπαλδξένπ, Θαλάξε, Δζλ.Αληηζηάζεσο , Λ. Ρξππηά, Δηξήλεο, Ι. Ησλίαο, Φσθώλ,
Θαππαδνθίαο θαη Αηηαιείαο, επηπιένλ ε Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο θαζώο θαη νη
Ιεσθόξνο Γεθειείαο , Ρξσάδνο θαη Θεζζαινλίθεο εθηόο ησλ νδώλ ηεο δώλεο Α΄θαη
Β΄.
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Σ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
Απφ ηελ αλσηέξσ δηακφξθσζε ησλ δσλψλ δελ πξνθχπηεη αιιαγή ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νδψλ.
1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο

ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ

110,00€/η.κ.
70,00€/η.κ
40,00€/η.κ.
20,00€/η.κ.
10,00€/η.κ.

εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.
2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Λ1828/1989
άξζξν 26,
παξ. 4

Ζ αδεηνδφηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζφςεσο ηνπ
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν πιάηνπο
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20,00€/η.κ.
κεληαίσο
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1,50 κ γηα δηάβαζε πεδψλ. Γελ κπνξεί λα
γίλεη ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξφζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε δηάβαζε ησλ
πεδψλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα θαηάιεςεο θαη
δηαθνπήο θπθινθνξίαο γηα ζθπξνδέηεζε,
κεηαθφκηζε θ.ι.π

35,00€ /
εκεξεζίσο

ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε

ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο)

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο

1. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα,
ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

15,00€/η.κ. εηεζίσο
12,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
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6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
1ε Καΐνπ
Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

Θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
15€/η.κ. εκεξεζίσο (σο έρεη)

7. ΠΧΙΖΖ ΔΠΟΥΗΑΘΧΛ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ: Γηα ηα πεδνδξόκηα & ηνπο ινηπνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πώιεζε επνρηαθώλ θξνύησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ηηο ηηκήο σο έρεη
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ € 300,00 γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δε
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζνη ηδξχζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο ),λα ρνξεγείηαη έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ
παξαβάζεσλ.

Θαιείζηε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη εηζαγάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε από ην Γ.Π.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 39/2019 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη:
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1) Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Ξ.Γξεηδειηάο πνπ δήηεζε λα ελνπνηεζνύλ νη δώλεο Α΄θαη
Β΄ θαη λα επηβιεζεί ηέινο παξάλνκεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζηνπ ρώξνπ πνπ λα
αλέξρεηαη ζε 500,00 €/η.κ.
2) Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ πνπ πξόηεηλε 10% κείσζε ησλ ηειώλ
ζην ζύλνιν ησλ ρώξσλ θαη επαλαζρεδηαζκό ησλ δσλώλ πξνο ελίζρπζε ηεο
επηρεηξεκαηηθόηεηαο, λα ιεθζεί κέξηκλα γηα ηελ πεξηνρή ηνπ Γήκνπ (νδό
Φσθώλ) πνπ ζα ππνζηεί κείσζε ηνπ ηδίξνπ ιόγσ ηεο ππνγεηνπνίεζεο θαη λα
ειεγρζεί εάλ θαηαβάιινληαη ηα πξνβιεπόκελα ηέιε γηα ηηο άδεηεο νηθνδνκήο.
3) To κέινο ηεο Ν.Δ θ. Λ. Πεξεηάθεο, δηαθσλώληαο κε ηε ζπλνιηθή ινγηθή ησλ
ελ ζέκαηη ηειώλ, ηελ πξνηεηλόκελε έθπησζε, ζεσξώληαο όηη ππάξρεη
πξόβιεκα ζηηο δώλεο θαη όηη πξέπεη λα ππάξμεη πεξηνξηζκόο ζηνλ ηνκέα
εζηίαζεο ώζηε λα απειεπζεξσζνύλ θνηλόρξεζηνη ρώξνη ηνπ Γήκνπ.
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηα ζηνηρεία πνπ
ηέζεθαλ ππόςε ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, θαη
ηνπ άξζξνπ 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην
άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 16 ηνπ Λ. 3254/2004, ην
άξζξν 50 ηνπ Λ. 4257/2014 θαζώο θαη ην άξζξν 55 ηνπ Λ.4483/2017
Α π ν θ α ζ ί δ ε η θαηά πιεηνςεθία
(6 ΞΔΟ-3 ΘΑΡΑ)
Δηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεσο
πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2020, πξνηείλνληαο ηα εμήο:
Ωο πξνο ηελ δηακόξθσζε ησλ δσλώλ:
Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ θαη πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο,
Β' ΕΧΛΖ: Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό Παιακίλνο έσο νδό Αθώλ Γεσξγηάδε-Αηηαιείαο
Γ' ΕΧΛΖ: Ζ πεξηνρή πνπ πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο Αθώλ Γεσξγηάδε, Ρπάλλσλ,
Γ. Ξαπαλδξένπ, Θαλάξε, Δζλ.Αληηζηάζεσο , Λ. Ρξππηά, Δηξήλεο, Ι. Ησλίαο, Φσθώλ,
Θαππαδνθίαο θαη Αηηαιείαο, επηπιένλ ε Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο θαζώο θαη νη
Ιεσθόξνο Γεθειείαο , Ρξσάδνο θαη Θεζζαινλίθεο εθηόο ησλ νδώλ ηεο δώλεο Α΄θαη
Β΄.
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Σ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
Απφ ηελ αλσηέξσ δηακφξθσζε ησλ δσλψλ δελ πξνθχπηεη αιιαγή ζηελ
θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νδψλ.
Ωο πξνο ηα ηέιε:

12

ΑΔΑ: 6ΩΕΦ46ΜΩ0Ι-2Γ8

1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο

ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ

110,00€/η.κ.
70,00€/η.κ
40,00€/η.κ.
20,00€/η.κ.
10,00€/η.κ.

εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)
εηεζίσο (σο έρνπλ)

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.

2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Λ1828/1989
άξζξν 26,
παξ. 4

Ζ αδεηνδφηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζφςεσο ηνπ
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν πιάηνπο
1,50 κ γηα δηάβαζε πεδψλ. Γελ κπνξεί λα
γίλεη ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξφζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε δηάβαζε ησλ
πεδψλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα θαηάιεςεο θαη
δηαθνπήο θπθινθνξίαο γηα ζθπξνδέηεζε,
κεηαθφκηζε θ.ι.π

20,00€/η.κ.
κεληαίσο

35,00€ /
εκεξεζίσο

ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε

ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο).

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ

110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
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ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο

2. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα,
ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

15,00€/η.κ. εηεζίσο
12,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ:
1ε Καΐνπ
Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

Θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
15€/η.κ. εκεξεζίσο (σο έρεη)

7. ΠΧΙΖΖ ΔΠΟΥΗΑΘΧΛ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ: Γηα ηα πεδνδξόκηα & ηνπο ινηπνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πώιεζε επνρηαθώλ θξνύησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Πξνηείλεηαη ε δηαηήξεζε ηηο ηηκήο σο έρεη
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ € 300,00 γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
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ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δε
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζνη ηδξχζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο ),λα ρνξεγείηαη έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ
παξαβάζεσλ.
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 195/2019
B)
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηνπ Πώκαηνο ηελ αξηζ. πξση.
32990/27-11-2019 ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηνπ εληεηαικέλνπ Γεκ. Ππκβνύινπ
Ξνιενδνκίαο θαη Γεκ. Αζηπλνκίαο θ. Πση. Θνζθνιέηνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ΘΔΚΑ: «Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020»

θαη

ινηπψλ

Θύξηε Ξξόεδξε,
Πύκθσλα κε ην άξζξν 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο αληηθαηαζηάζεθε
από ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 16 ηνπ Λ.
3254/2004 θαη ην άξζξν 50 ηνπ Λ. 4257/2014, ην ηέινο ρξήζεο θνηλόρξεζησλ
ρώξσλ θαζνξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ε νπνία εθδίδεηαη
ύζηεξα από εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1δ ηνπ Λ.
3852/2010. Ρν ηέινο νξίδεηαη εηήζην θαηά ηεηξαγσληθό κέηξν, αλεμαξηήησο ρξόλνπ
ρξήζεσο θαη αλαιόγσο ηεο πεξηνρήο ηεο πόιεσο ή ρσξίνπ εηο ηελ νπνίαλ θείηαη ν
ρξεζηκνπνηνύκελνο ρώξνο.
Κε ηελ ππ. αξηζκ. 258/2017 ΑΓΠ νη δώλεο θαη ηα ηέιε ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη
ινηπώλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ θαζνξίζζεθαλ σο εμήο:
Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ θαη πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, γηα ιόγνπο ηζνλνκίαο,
Β' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Αθώλ
Γεσξγηάδε, Ρπάλλσλ, Γ. Ξαπαλδξένπ, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Θαηζαξείαο, Λ.
Ρξππηά, Δηξήλεο, Ι. Ησλίαο, Φσθώλ, Θαππαδνθίαο θαη Αηηαιείαο.
Γ' ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Θαλάξε,
Δζλ. Αληηζηάζεσο, Λ.Ρξππηά, Θαηζαξείαο, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Γ.
Ξαπαλδξένπ, Ρπάλλσλ, Αθώλ Γεσξγηάδε, Γεθειείαο, Ρξσάδνο, Θεζζαινλίθεο,
Αληηνρείαο. Δπίζεο, ην ηκήκα ηεο νδνύ Γεθειείαο ζηελ ελόηεηα Σαιθεδόλαο
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Σ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
Σα θαηαζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα ησλ δχν πξψελ Γήκσλ δει.
Δηξήλεο – Λ. Σξππηά – Δζλ. Αληηζηάζεσο – Θαλάξε ππάγνληαη ζηελ Γ’ δψλε.
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1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ

ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ

Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ, νδόο Πάξδεσλ από
Ιεσθ. Γεθειείαο έσο νδό Ληθ. Ρξππηά
Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό Παιακίλνο έσο
νδό Αθώλ Γεσξγηάδε-Αηηαιείαο
Ρνκέαο ηνπ Γήκνπ πνπ πεξηθιείεηαη από
ηηο νδνύο Ληθ. Ρξππηά, Βξπνύισλ, Γεσξγ.
Ξαπαλδξένπ, Ιεσθ. Γεθειείαο, Αηηαιείαο,
Θαππαδνθίαο, Φσθώλ, Πκύξλεο, Δηξήλεο,
εθηόο ησλ νδώλ ηεο Εώλεο Α & Β
Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα
ηνπ Γήκνπ
Όιεο νη ππόινηπεο νδνί ηνπ Γήκνπ

110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
40,00€/η.κ. εηεζίσο

20,00€/η.κ. εηεζίσο
10,00€/η.κ. εηεζίσο

ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.
2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Λ1828/1989 Ζ αδεηνδόηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο
20,00€/η.κ.
άξζξν 26,
ηνπ πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζόςεσο ηνπ
κεληαίσο
παξ. 4
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν
πιάηνπο 1,50 κ γηα δηάβαζε πεδώλ.
Γελ κπνξεί λα γίλεη ρξήζε
θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξόζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί δηάβαζε πεδώλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξώκαηνο εθόζνλ
35,00€ /
έρεη ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα
εκεξεζίσο
θαηάιεςεο θαη δηαθνπήο θπθινθνξίαο
γηα ζθπξνδέηεζε, κεηαθόκηζε θ.ι.π
ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε ειάρηζηε

ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο)

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

110,00€/η.κ. εηεζίσο
70,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ (πεξίπησζε 1)
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4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο

5. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα, ζπλεξγεία
απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ
ΕΧΛΖ Σ

15,00€/η.κ. εηεζίσο
12,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί ζηελ πεξίπησζε ησλ
ηξαπεδνθαζηζκάησλ (πεξίπησζε 1)
6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
1ε Καΐνπ

Θα θαζνξηζζεί κε εηδηθή απφθαζε
Γ..
15,00€/η.κ. εκεξεζίσο

Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

7. ΞΩΙΖΠΖ ΔΞΝΣΗΑΘΩΛ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΩΛ: Γηα ηα πεδνδξφκηα & ηνπο ινηπνχο
θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο γηα πψιεζε επνρηαθψλ θξνχησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα, ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ, θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ 300,00€ γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δε
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζνη ηδξχζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο), ζα ρνξεγεζεί έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ
παξαβάζεσλ.
Γηα ην έηνο 2020 πξνηείλνπκε ηα εμήο :
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Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ, πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό
Παιακίλνο έσο νδό Αθώλ Γεσξγηάδε - Αηηαιείαο, θαζώο θαη ε πεξηνρή πνπ
πεξηβάιιεηαη από ηηο νδνύο Αθώλ Γεσξγηάδε, Ρπάλλσλ, Γ. Ξαπαλδξένπ, Θαλάξε,
Δζλ.Αληηζηάζεσο, Λ. Ρξππηά, Δηξήλεο, Ι. Ησλίαο, Φσθώλ, Θαππαδνθίαο θαη Αηηαιείαο,
επηπιένλ ε Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο θαζώο θαη νη Ιεσθόξνο Γεθειείαο,
Ρξσάδνο θαη Θεζζαινλίθεο εθηόο ησλ νδώλ ηεο δώλεο Α’ θαη Β’.
Β’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Θαλάξε,
Δζλ. Αληηζηάζεσο, Λ.Ρξππηά, Θαηζαξείαο, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Γ.
Ξαπαλδξένπ, Ρπάλλσλ, Αθώλ Γεσξγηάδε, Γεθειείαο, Ρξσάδνο, Θεζζαινλίθεο,
Αληηνρείαο. Δπίζεο, ην ηκήκα ηεο νδνύ Γεθειείαο ζηελ ελόηεηα Σαιθεδόλαο
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Γ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ

90,00€/η.κ.
40,00€/η.κ
20,00€/η.κ.
10,00€/η.κ.

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.
2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Λ1828/1989
άξζξν 26,
παξ. 4

Ζ αδεηνδφηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζφςεσο ηνπ
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν πιάηνπο
1,50 κ γηα δηάβαζε πεδψλ. Γελ κπνξεί λα
γίλεη ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξφζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε δηάβαζε ησλ
πεδψλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα θαηάιεςεο θαη
δηαθνπήο θπθινθνξίαο γηα ζθπξνδέηεζε,
κεηαθφκηζε θ.ι.π
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κεληαίσο
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εκεξεζίσο
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ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε

ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο)

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
Πξνηείλεηαη:
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

90,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο

3. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα,
ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

13,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
1ε Καΐνπ
Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

Θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
15€/η.κ. εκεξεζίσο (σο έρεη)

7. ΠΧΙΖΖ ΔΠΟΥΗΑΘΧΛ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ: Γηα ηα πεδνδξόκηα & ηνπο ινηπνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πώιεζε επνρηαθώλ θξνύησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Πξνηείλεηαη δηαηήξεζε ηηο ηηκήο σο έρεη
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

19

ΑΔΑ: 6ΩΕΦ46ΜΩ0Ι-2Γ8

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ € 300,00 γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δε
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ,
εμαηξνπκέλσλ ησλ λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζνη ηδξχζεθαλ θαηά ην
πξνεγνχκελν έηνο ),λα ρνξεγείηαη έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε.
Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε
εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ
παξαβάζεσλ.
Θαιείζηε λα απνθαζίζεηε ζρεηηθά θαη εηζαγάγεηε ην ζέκα πξνο έγθξηζε από ην Γ.Π.
Δπί ηεο αλσηέξσ ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο ε Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ κε ην αξηζ. πξση.
32991/27-11-2019 έγγξαθό ηεο εηζεγήζεθε σο εμήο:
ΘΔΚΑ: «Δπαλαθαζνξηζκφο ηειψλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπψλ
θνηλνρξήζησλ ρψξσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020 βάζεη ηεο ελαιιαθηηθήο
πξφηαζεο Α.Π. 32990/27-11-2019 ηνπ εληεηαικέλνπ ζπκβνχινπ θνπ
Θνζθνιέηνπ σηήξηνπ»
Θύξηε Ξξόεδξε,
Κε βάζε ηηο αιιαγέο πνπ πξνηείλνληαη ζηηο δώλεο θαη ηελ ηηκή αλά ηεηξαγσληθό
κέηξν δελ πξνθύπηεη αιιαγή ζηα πνζά πνπ έρνπλ εθηηκεζεί ζηνλ π/π ηνπ Γήκνπ γηα
ην νηθνλνκηθό έηνο 2020.
Θαιείζζε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ν Αληηδήκαξρνο Νηθ. πεξεζηώλ θ. Ζι.Ράθαο, ηα κέιε ηνπ Γ.Π. θ.θ.
Π.Θνζθνιέηνο, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο θαη ν Ξξόεδξνο
ηνπ Ππκβνπιίνπ Θνηλόηεηαο Λ.Σαιθεδόλαο θ. Ζι.Γθξίληδαιεο πξόηεηλαλ
νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζηελ θαηαηεζείζα ελαιιαθηηθή πξόηαζε πνπ
θξίζεθαλ επηβεβιεκέλεο.

Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη
κε ηελ αξηζ. 195/2019 απόθαζε Νηθ. Δπηηξνπήο, ηελ θαηαηεζείζα ελαιιαθηηθή
πξόηαζε ηνπ Δληεηαικέλνπ Γεκ. Ππκβνύινπ Ξνιενδνκίαο θαη Γεκ. Αζηπλνκίαο θαη
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ηηο πξνηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ από κέιε ηνπ Γ.Π. θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Ππλεδξίαζεο
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.
 Από ηελ ζπδήηεζε επί ηνπ ζέκαηνο θαη ηελ ζρεηηθή ςεθνθνξία απνπζίαδε ν
Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θ. Ι.Γεσξγακιήο, ιόγσ θσιύκαηνο (άξζξν 99 ηνπ Γ.&
Θ.Θώδηθα).


πέξ ηεο πξόηαζεο ηεο Νηθ. Δπηηξνπήο δελ ππήξμε νπδεκία ςήθνο.



πέξ ηεο θαηαηεζείζαο ελαιιαθηηθήο πξόηαζεο ηνπ Δληεηαικέλνπ Γεκ.
Ππκβνύινπ Ξνιενδνκίαο θαη Γεκ. Αζηπλνκίαο, σο ηξνπνπνηήζεθε, ςήθηζαλ
δεθανθηώ (18) Γεκ. Πύκβνπινη.



Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη νη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη

θ.θ.
Α.Βαζηιόπνπινο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Η.Θαιακπόθεο, Γ.Δκκαλνπήι, Λ.Πεξεηάθεο,
Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο (ζύλνιν 7).

Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα κέζσ ηεο αξηζ. 195/19
απόθαζεο Νηθ. Δπηηξνπήο εηζήγεζε θαη ηελ αξηζ. πξση. 32990/27-11-2019
ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηνπ εληεηαικέλνπ Γεκ. Ππκβνύινπ Ξνιενδνκίαο θαη Γεκ.
Αζηπλνκίαο θ. Πση. Θνζθνιέηνπ, όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε, ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 3 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»)



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ.3 ηνπ Β.Γ 24-9/20-10-1958, όπσο
αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 3 ηνπ Λ.1080/80 θαη ηξνπνπνηήζεθε από ην
άξζξν 16 ηνπ Λ. 3254/2004 θαη ην άξζξν 50 ηνπ Λ. 4257/2014, θαζώο θαη ην
άξζξν 55 ηνπ Λ.4483/2017

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ
(18 ΤΠΔΡ-7 ΘΑΣΑ)
Δγθξίλεη ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ ηειώλ ρξήζεσο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2020, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. πξση.
32990/27-11-2019 ελαιιαθηηθή πξόηαζε ηνπ εληεηαικέλνπ Γεκ. Ππκβνύινπ
Ξνιενδνκίαο θαη Γεκ. Αζηπλνκίαο θ. Πση. Θνζθνιέηνπ, όπσο απηή ζπκπιεξώζεθε,
απνθαζίδνληαο ηνλ επαλαθαζνξηζκό ησλ δσλώλ θαη ησλ ηειώλ σο εμήο:
Α’ ΕΧΛΖ: Ξι. Ξαηξηάξρνπ, πεδόδξνκνο Πάξδεσλ, Ιεσθ. Γεθειείαο από νδό Δηξήλεο
έσο νδό Αθώλ Γεσξγηάδε - Αηηαιείαο, νδόο Βξπνύισλ από Λ. Ρξππηά έσο πιαηεία
Ξαηξηάξρνπ, πεδόδξνκνο Ιεσθ. Γεθειείαο από Δηξήλεο έσο Αηηαιείαο, νδόο
Ξξνύζζεο από Ξιαηεία Ξαηξηάξρνπ κέρξη Πκύξλεο θαη νδόο Φαλαξίνπ από Ξιαηεία
Ξαηξηάξρνπ κέρξη Δπηαιόθνπ. Ζ νδόο Φσθώλ εμαηξείηαη από ηελ Α’ Εώλε.
Β’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηελ πεξηνρή πνπ πεξηθιείεηαη από ηηο εμήο νδνύο: Θαλάξε,
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Δζλ. Αληηζηάζεσο, Λ.Ρξππηά, Θαηζαξείαο, Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππόιεσο, Γ.
Ξαπαλδξένπ, Ρπάλλσλ, Αθώλ Γεσξγηάδε, Γεθειείαο, Ρξσάδνο, Θεζζαινλίθεο,
Αληηνρείαο. Δπίζεο, ην ηκήκα ηεο νδνύ Γεθειείαο ζηελ ελόηεηα Σαιθεδόλαο θαη ε
Ιεσθόξνο Γεθειείαο από Παιακίλνο κέρξη Δηξήλεο.
Γ’ ΕΧΛΖ: Όιεο νη ππόινηπεο πιαηείεο θαη πάξθα ηεο πόιεο.
Γ’ ΕΧΛΖ: Αθνξά ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο πεξηθέξεηαο ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ νδό
Φσθώλ.
Δ’ ΕΧΛΖ: Αλαπηύζζεηαη ζηε βνξεηνδπηηθή πιεπξά ηεο εηζόδνπ ηνπ δεκνηηθνύ
θνηκεηεξίνπ.
1.ΣΡΑΠΔΕΟΘΑΘΗΚΑΣΑ: Γηα θαηάιεςε θνηλόρξεζηνπ ρώξνπ κε ηνπνζέηεζε
ηξαπεδνθαζηζκάησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ

90,00€/η.κ.
40,00€/η.κ
20,00€/η.κ.
10,00€/η.κ.

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ.
ε πεξίπησζε πνπ απφ θάπνην θαηάζηεκα γίλεηαη ρξήζε ζε δχν
δηαθνξεηηθέο δψλεο, ηφηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηέινπο ηεο ζπλνιηθήο
πξνο παξαρψξεζε επηθάλεηαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε αλψηεξε.
2.ΑΓΔΗΔ ΟΗΘΟΓΟΚΖ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο πεδνδξόκηα ή θνηλόρξεζηνπο
ρώξνπο γηα ηνπνζέηεζε νηθνδνκηθώλ πιηθώλ ή αλνηρηώλ κεηαιιηθώλ ζπιιεθηήξσλ:
Γηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Λ1828/1989
άξζξν 26,
παξ. 4

Ζ αδεηνδφηεζε δίδεηαη γηα ην κήθνο ηνπ
πεδνδξνκίνπ ηεο πξνζφςεσο ηνπ
αθηλήηνπ, αθήλνληαο δηάδξνκν πιάηνπο
1,50 κ γηα δηάβαζε πεδψλ. Γελ κπνξεί λα
γίλεη ρξήζε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ν νπνίνο
ππεξβαίλεη ηα η.κ. ηεο πξφζνςεο ηνπ
νηθνπέδνπ ή αλ δελ κπνξεί λα
δηαζθαιηζηεί ε απξφζθνπηε δηάβαζε ησλ
πεδψλ
Γηα θαηάιεςε νδνζηξψκαηνο εθφζνλ έρεη
ρνξεγεζεί ζρεηηθή άδεηα θαηάιεςεο θαη
δηαθνπήο θπθινθνξίαο γηα ζθπξνδέηεζε,
κεηαθφκηζε θ.ι.π

20,00€/η.κ.
κεληαίσο

35,00€ /
εκεξεζίσο

ε πεξίπησζε θαηάιεςεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ πέξαλ ησλ 3 κελψλ, ην
ηέινο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 7,50 €/η.κ. κεληαίσο (ν κήλαο είλαη ε

ειάρηζηε ρξνληθή πεξίνδνο γηα ηελ νπνία επηβάιιεηαη ην ηέινο)

3. ΠΔΡΗΠΣΔΡΑ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πεξίπηεξα
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ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

90,00€/η.κ. εηεζίσο
45,50€/η.κ. εηεζίσο
30,00€/η.κ. εηεζίσο
25,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
4 . ΘΑΛΣΗΛΔ: Γηα ηνπο ρξεζηκνπνηνύληεο θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα θηλεηέο θαη
ζηαζεξέο θαληίλεο:
Γηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

1,20€/η.κ. εκεξεζίσο

5. ΓΗΑΦΟΡΑ ΘΑΣΑΣΖΚΑΣΑ: Γηα ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ όισλ ησλ
θαηαζηεκάησλ πιελ απηώλ ησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο (βελδηλάδηθα,
ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, εκπνξηθά θ.ι.π)
Γηαηήξεζε ησλ ηηκψλ σο έρνπλ
ΕΧΛΖ Α
ΕΧΛΖ Β
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Γ
ΕΧΛΖ Δ (Θνηκεηήξην)

13,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
7,00 €/η.κ. εηεζίσο
7,00€/η.κ. εηεζίσο
110,00€/η.κ. εηεζίσο

Χο δψλε ζεσξείηαη απηή πνπ έρεη θαζνξηζηεί σο αλσηέξσ
6. ΔΚΠΟΡΟΠΑΛΖΓΤΡΔΗ: Γηα ηελ ρξήζε θνηλνρξήζησλ ρώξσλ θαηά ηελ δηάξθεηα
δηαθόξσλ παλεγύξεσλ ηνπ Γήκνπ
1ε Καΐνπ
Θξεζθεπηηθέο ενξηέο

Θαζνξίδεηαη θάζε θνξά κε απφθαζε δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ
15€/η.κ. εκεξεζίσο (σο έρεη)

7. ΠΧΙΖΖ ΔΠΟΥΗΑΘΧΛ ΔΚΠΟΡΔΤΚΑΣΧΛ: Γηα ηα πεδνδξόκηα & ηνπο ινηπνύο
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο γηα πώιεζε επνρηαθώλ θξνύησλ, αλζέσλ θ.ι.π.
Γηαηήξεζε ηηο ηηκήο σο έρεη
Γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο

11,50€/η.κ. εκεξεζίσο

εκείσζε:

Ζ θαηαβνιή ησλ σο άλσ ηειψλ πξνεγείηαη ηεο ρξήζεο
νηνπδήπνηε θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ θαη βάζεη ηεο απφθαζεο θαζνξηζκνχ
φξσλ θαηαβνιήο ηέινπο ρξήζεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ.
Πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνχλ αληηθείκελα ηα νπνία αθαηξέζεθαλ απφ
ζπλεξγεία ηνπ Γήκνπ θαηφπηλ δηαπίζησζεο ηξίηεο παξάβαζεο απζαίξεηεο
ρξήζεο θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ νξίδεηαη εηδηθφ πξφζηηκν πνζνχ € 300,00 γηα
ηα έμνδα κεηαθνξάο θαη απνζήθεπζεο.
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ε φζα θαηαζηήκαηα ησλ παξαγξάθσλ 1 (Θαηαζηήκαηα Τγεηνλνκηθνχ
Δλδηαθέξνληνο
θαη
3 (Πεξίπηεξα) θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο δελ
βεβαηψζεθαλ παξαβάζεηο απζαίξεηεο θαηάιεςεο θνηλνρξήζησλ ρψξσλ θαη
απηά δελ έρνπλ νθεηιέο γηα ηξαπεδνθαζίζκαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ
λεντδξπζέλησλ (ήηνη φζσλ ηδξχζεθαλ θαηά ην πξνεγνχκελν έηνο)
ρνξεγείηαη έθπησζε 20% ζηα ζρεηηθά ηέιε. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα
ηελ επηηπρία ηνπ κέηξνπ απηνχ είλαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ γηα ηε
δηαπίζησζε θαη βεβαίσζε πηζαλψλ παξαβάζεσλ.

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 265/2019.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί.

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ
ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Ο ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ..

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ

ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ..
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Γνύιαο Αιέμαλδξνο
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ

Ο ΑΛΣΗΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ
ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΔΚΟΓΗΑΛΛΖ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ Νηθ. Δπηηξνπήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ
Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Δζόδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Απηνηειέο Ρκήκα Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ
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