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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 22/2022 έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 147/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Γηακφξθσζε εηζήγεζεο πξνο ην Γεκ. Ππκβνχιην γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ζπληειεζηψλ ηειψλ ηνπ λένπ γεπέδνπ
ηεο Α.Δ.Θ.».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξέκπηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε έκηακηη Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6
ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο ΦηιαδέιθεηαοΛέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 14016/20/20-6-2022 έγγξαθε
πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε
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λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ,
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο
6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθε,
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο έθηαθηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο θαη εηζεγνχκελνο ην μοναδικό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν
νκφθσλα ε Ν.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Λ. 3852/10
ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 14302/22-6-2022 εηζήγεζε ηνπ Ηδηαηηέξνπ
Γξαθείνπ Γεκάξρνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
Θχξηνη Ππλάδειθνη,

Θέμα: ΔΗΠΖΓΖΠΖ ΓΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΓΗΑ ΡΔΙΖ ΓΖΞΔΓΝ ΑΔΘ
Δπηγξακκαηηθά ην λέν γήπεδν ηεο ΑΔΘ θαηαηάζζεηαη ζε κηα εληειψο λέα θαηεγνξία
αθηλήησλ, πνπ εδξεχνπλ ζην Γήκν θαη απηφ γηαηί εκπεξηέρεη πνιιέο μερσξηζηέο
δξαζηεξηφηεηεο, ππφ θαηαζθεπή θαη δελ είλαη εθηθηφ λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ αθξηβή
εκεξνκελία έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηεο αδεηνδφηεζεο φισλ ησλ ρψξσλ
μερσξηζηήο δξαζηεξηφηεηαο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο απηήο ηεο αγσληζηηθήο.
Αλαιχνληαο ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο εηζεγνχκεζα δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο.
1- Ρνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ ηακεηαθή κεραλή (π.ρ. εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ΝΞΑΞ,
Κπνπηίθ θ.α.), λα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ
λφκνπ απφ ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο (αλεμάξηεηα απφ ηελ έλαξμε
ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γεπέδνπ) θαη ζχκθσλα κε ηνπο
ζπληειεζηέο 3,82 θαη 3,50 πνπ ήδε έρεη ςεθίζεη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην γηα
ην έηνο 2022.
ημείωζη : Σψξνη φκσο φπσο παξαδείγκαηνο ράξηλ Δθθιεζία, Κνπζείν, ηα γξαθεία

ηεο Δξαζηηερληθήο δελ ππάγνληαη ζε θνξνινγηθνχο θαλφλεο ζχκθσλα κε ηνλ λφκν.
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2 – Ρνπο ρψξνπο ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο πνπ αθνξνχλ απηφ θαζ’ εαπηφ
ην γεπεδηθφ. Δμ αηηίαο ηεο αθαζφξηζηεο εκεξνκελίαο αδεηνδφηεζεο θαη έλαξμεο
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ λένπ γεπέδνπ έρεη ήδε ςεθηζζεί απφ ην ΓΠ απφθαζε πνπ
πξνζδηνξίδεη ζε κεδεληθή βάζε ηα κεδεληθά δεκνηηθά ηέιε έσο 31/10/2022.
Πεκεηψλσ πσο απφ ηελ πξψηε ζπδήηεζε πξν κελψλ πεξί ηειψλ ζην Γ.Π. είρακε
αλαθεξζεί ζην λφκν πεξί εηδηθνχ ζπληειεζηή. Ν εηδηθφο κεησκέλνο ζπληειεζηήο καο
δίλεη ην δηθαίσκα λα νκνγελνπνηήζνπκε ηνπο νξφθνπο ηνπ γεπέδνπ ζε ζηεγαζκέλνπο
θαη αλνηρηνχο, ζπλππνινγίδνληαο ην δηθαίσκα ηεο θαηά ρξήζε θαηαβνιήο δεκνηηθψλ
ηειψλ, επηθαινχκελνη ην λφκν ηνπ Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 429/1976 άξζξν 5 κε
αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλεο εκεξνκελίεο. Ρν λφκν πξέπεη λα ζπλνδεχεη ε ππνβνιή
ππεχζπλεο δήισζεο πξνο ηνλ νηθείν ΝΡΑ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Λφκνπ 1599/1986
αλαθνξηθά κε ηνλ ρξφλν ιεηηνπξγίαο ησλ ρψξσλ.
Όμωρ ζηε ινγηθή ηνπ φηη ε χπαξμε ηνπ γεπέδνπ θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζα επεξεάζεη
ζεηηθά ηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, πνιηηηζηηθή θαη ελ ηέιεη αζιεηηθή δσή ηνπ Γήκνπ
καο εηζεγνχκεζα ηνλ πξνζδηνξηζκφ γηα ένα έηορ (έσο 31/12 2023) κεδεληθφ
πξνζδηνξηζκφ ηειψλ. Γηαηί? Γηαηί ν Λφκνο 2725/99 ην άξζξν 56 πξνβιέπεη έζνδα απφ
ηελ εθκεηάιιεπζε δηαθεκηζηηθψλ ρψξσλ ζε αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Θα
θαηαγξαθεί εηδηθφο θσδηθφο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πνπ ζα θάλεη ν Γήκνο γηα ην 2023.
Δπίζεο ν Λφκνο 2946/2001 θαη ζπγθεθξηκέλα ε παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5 πάιη πξνβιέπεη
έζνδα γεληθά απφ δηαθήκηζε ζε αζιεηηθνχο ρψξνπο. Θεσξψ φηη απφ εθεί ζα
δεκηνπξγεί ηζρπξφο νηθνλνκηθφο πλεχκνλαο θαη ζα ππάξμνπλ κεγάια έζνδα γηα ην
Γήκν. Ρα νηθνλνκηθά κεγέζε ησλ δηαθεκίζεσλ ζα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ πεξεζία
Δζφδσλ. Άιισζηε νπνηαδήπνηε δηαθεκηζηηθή ελέξγεηα γίλεηαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο.
Δπίζεο ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο Γήκνπ θαη ΞΑΔ ΑΔΘ ζεκεηψλνπκε ηελ
δπλαηφηεηα ζπλδηνξγάλσζεο κεγάισλ πνιηηηζηηθψλ, θαιιηηερληθψλ εθδειψζεσλ κε
θαηακεξηζκφ ησλ εηζπξάμεσλ, ηελ δπλαηφηεηα ηεο δσξεάλ ρξήζεο ηνπ πάξθηλγθ γηα
ηνπο δεκφηεο γηα ηηο εκέξεο θαη ηηο ψξεο πνπ δελ ην ρξεζηκνπνίεη ε ΞΑΔ ΑΔΘ θαη ηελ
πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο επί Γεκαξρίαο Γατηαλά φπσο έρεη θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά
ηνπ ΓΠ ηεο ρνξεγίαο απφ πιεπξάο ΑΔΘ πξνο ηελ πεξεζία Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ,
ελφο ζαξψζξνπ-ζθνχπαο.
2- Νη ζνπίηεο ζα πξέπεη λα θνξνινγεζνχλ κε βάζε ηα ζπκβφιαηα ελνηθίαζεο σο
επηβάιινπλ νη λφκνη πεξί κηζζψζεσλ. Νη ζνπίηεο (είλαη πεξίπνπ 2.500 η.κ.) ζα
θνξνινγεζνχλ κε ηνπο ζπληειεζηέο 3,50 κέρξη ηα 1.000η.κ. θαη 1,97 κέρξη ηα
6.000η.κ.
Ρν πνζφ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ξεχκαηνο δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 22/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο ν Ξξφεδξνο ηεο
Ν.Δ. θ. Η.Βνχξνο πξφηεηλε ηελ δηακφξθσζε ηεο εηζήγεζεο πξνο ην Γ.Π. κφλν γηα ην
έηνο 2022 (κέρξη 31/12/2022), σο εμήο:
1. Γηα ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηακεηαθή κεραλή (π.ρ. εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ΝΞΑΞ,
Κπνπηίθ, θ.α.), λα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ
λφκνπ απφ ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο (αλεμάξηεηα απφ ηελ έλαξμε
ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γεπέδνπ), ζχκθσλα κε ηνπο
ζπληειεζηέο 3,82 €/η.κ. θαη 3,50 €/η.κ. αληηζηνίρσο πνπ ήδε έρεη ςεθίζεη ην
Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην έηνο 2022.
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2. Κεδεληθά ηέιε γηα ρψξνπο φπσο π.ρ. ηελ Δθθιεζία, Κνπζείν θαη ηα γξαθεία
ηεο Δξαζηηερληθήο πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνινγηθνχο θαλφλεο ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν.
3. Κεδεληθά ηέιε γηα ηνπο ρψξνπο (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο) πνπ αθνξνχλ
απηφ θαζ’ εαπηφ ην γεπεδηθφ ζθέινο κέρξη ηελ πξνζερή Ρξίηε 28/6/2022 πνπ
ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζην Γεκ. Ππκβνχιην, ζην νπνίν ζα δηακνξθσζεί θαη ε
ηειηθή απφθαζε θαη ζα θξηζεί ε ζρεηηθή λνκηκφηεηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζα πξνζθνκηζζνχλ (θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ κέινπο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλε)
γλσκνδφηεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ππνινγηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ
θφζηνπο απφ ηε Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο
Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ απηνχ.
4. Ρελ απάιεηςε ηνπ ζθέινπο ησλ ηειψλ γηα ηηο ζνπίηεο απφ ηελ εηζήγεζε, ην
νπνίν ζα εμεηαζζεί αξγφηεξα καδί κε ην αζιεηηθφ ζθέινο.
Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απείραλ απφ ηελ
δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ππνγξακκίδνληαο φηη θάζε επαγγεικαηηθή ρξήζε
πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηελ αξρή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο θαη επηθπιαζζφκελνη
λα ηνπνζεηεζνχλ εθηελέζηεξα επί ηνπ ζέκαηνο θαηά ηελ πξνζερή ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π..

Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ
κειψλ ηεο, ηελ ηειηθή πξφηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ απηήο πξνο ην Πψκα, ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 40 παξ. 1
ηνπ Λ. 4735/20 θαη :
1) Ρν άξζξν 25 παξ.11 ηνπ Λ.1828/89
2) Ρνλ Λ.25/75, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3) Ρν εγγξ. ΞΔΠΓΓΑ 2/2077/14-1-2005
4) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3146/03 θαη 3202/03 δηακνξθψλεηαη λένο ηχπνο
πξνυπνινγηζκνχ ησλ Ν.Ρ.Α.,
5) Ρηο δηαηάμεηο ησλ άξζ. 21 θαη 22 ηνπ Β.Γ. 24-9/20-10- 58 (ΦΔΘ Α 171) θαη ησλ
άξζξσλ 4, 5, 17 θαη 20 ηνπ Λφκνπ 1080/1980 (246 Α΄), 1828/1989 (άξζξν 25 παξ.
12), ηνπ Λφκνπ 2130/93 (άξζξα 16 παξ. 6 θαη 27 παξ. 4), ηνπ Λφκνπ 2307/1995
(άξζξν 7 παξ. 3 θαη 4), ηνπ Λφκνπ 2503/1997 (άξζξν 9 παξ. 14),2539/97 (άξζξν 25
παξ. 3) θαη ηνπ Λφκνπ 3345/2005 (άξζξν 5).
6) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 202 παξ. 3 ηνπ Λ. 3463/06, φπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε
κε ηα άξζξν 13 ηνπ Λ. 4368/2016 (ΦΔΘ 21Α/21-02-16) θαη απηέο ηνπ Λ. 1910/44,
ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο 21/2361 (ΦΔΘ 819 Β /1993) θαη ηεο ΘΑ 25595/17
7) Ρηο ππ’ αξ. 67997/1996 θαη 39593/01 εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ
θαζψο θαη ην άξζξν 17 ηνπ Λ. 1080/1980

8) Ρελ ππ’ αξηζ. 16/2022 Α.Γ.. πεξί αληαπνδνηηθψλ ηειψλ έηνπο 2022,
εγθεθξηκέλε κε ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο
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Αηηηθήο, θαζψο θαη ηελ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ηειεπηαίνπ, κε ηελ νπνία επηθπξψζεθε
ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022.
9) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 4111/2013, απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ.
4172/2013,

θαη απηέο ηεο παξ. Β.3 ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζ. 30842/31-7-2013

απφθαζεο ησλ π. Νηθνλ. θαη Δζσηεξηθψλ
10) Ρα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξζεθαλ ζηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ
11) Ρν λφκν ηνπ Ππκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο 429/1976 άξζξν 5
12) Ρα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 185 ηνπ Λ.4555/2018 θαη ζην άξζξν 11
ηνπ Λ. 4623/2019
13) Ρελ ΘΑ νηθ. 55040 (ΦΔΘ 3291/26-7-2021, ηεχρνο Β’)- Ξαξνρή νδεγηψλ γηα ηελ
θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ Γήκσλ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022, ηηο δηαηάμεηο
ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α΄) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Λ. 4172/13 (Α΄167), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ απφ απηέο
ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Λ. 4623/19 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 64 ηνπ Λ.4270/14 (ΦΔΘ
143 Α/28-06-2014)
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Διζηγείηαι ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην, ηε δηακφξθσζε ησλ ζπληειεζηψλ ρξέσζεο
ησλ ηειψλ γηα ην λέν γήπεδν ηεο Α.Δ.Θ., κφλν γηα ην έηνο 2022 (ήηνη κέρξη
31/12/2022), σο εμήο:
1. Γηα ηνπο ρψξνπο πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο
πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηακεηαθή κεραλή (π.ρ. εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ΝΞΑΞ,
Κπνπηίθ, θ.α.), λα θνξνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αληίζηνηρνπ
λφκνπ απφ ηελ πξψηε εκέξα ιεηηνπξγίαο ηνπο (αλεμάξηεηα απφ ηελ έλαξμε
ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ γεπέδνπ), ζχκθσλα κε ηνπο
ζπληειεζηέο 3,82 €/η.μ. θαη 3,50 €/η.μ. αληηζηνίρσο πνπ ήδε έρεη ςεθίζεη
ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην γηα ην έηνο 2022.
2. Κεδεληθά ηέιε γηα ρψξνπο φπσο π.ρ. ηελ Δθθιεζία, Κνπζείν θαη ηα γξαθεία
ηεο Δξαζηηερληθήο πνπ δελ ππάγνληαη ζε θνξνινγηθνχο θαλφλεο ζχκθσλα κε
ηνλ λφκν.
3. Κεδεληθά ηέιε γηα ηνπο ρψξνπο (ζηεγαζκέλνπο θαη ππαίζξηνπο) πνπ αθνξνχλ
απηφ θαζ’ εαπηφ ην γεπεδηθφ ζθέινο κέρξη ηελ πξνζερή Ρξίηε 28/6/2022 πνπ
ζα ζπδεηεζεί ην ζέκα ζην Γεκ. Ππκβνχιην, ζην νπνίν ζα δηακνξθσζεί θαη ε
ηειηθή απφθαζε θαη ζα θξηζεί ε ζρεηηθή λνκηκφηεηα ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη
ζα πξνζθνκηζζνχλ (θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ κέινπο ηεο Ν.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλε)
γλσκνδφηεζε ηεο Λνκ. πεξεζίαο ηνπ Γήκνπ, ππνινγηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ
θφζηνπο απφ ηε Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ θαη αληίζηνηρε βεβαίσζε ηεο
Γ/λζεο Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ απηνχ.
4. Ρελ απάιεηςε ηνπ ζθέινπο ησλ ηειψλ γηα ηηο ζνπίηεο απφ ηελ εηζήγεζε, ην
νπνίν ζα εμεηαζζεί αξγφηεξα καδί κε ην αζιεηηθφ ζθέινο.

ΑΔΑ: 6ΗΣΙ46ΜΩ0Ι-ΡΒΞ



Ρν πνζφ ηνπ εξγνηαμηαθνχ ξεχκαηνο δελ είλαη αξκνδηφηεηα ηεο Νηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο.

Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 147/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ρκήκα Δζφδσλ θαη Γηαρείξηζεο Ξεξηνπζίαο
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Δληεηαικέλν Γεκ. Πχκβνπιν Αζιεηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γ/λζε Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Αζιεηηζκνχ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Απηνηειέο Ρκήκα Λνκηθήο πεξεζίαο
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

