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                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049034 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 20/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 128/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                                    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«∆ιαµόρφωση εισήγησης προς το ∆ηµ. 
Συµβούλιο για την αναπροσαρµογή τελών 
χρήσεως πεζοδροµίων και λοιπών 
κοινοχρήστων χώρων έτους 2012». 

 
 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα Νοεµβρίου του έτους 
2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 
12780/20/18-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και 
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄. 
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των 
ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το 
αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ.Τοµπούλογλου Ιωάννης. 
 
Η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέµατος της Η.∆.. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Σύµφωνα µε το άρθρο 13 παρ.3 του Β.∆ 24-9/20-10-1958, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 «Το τέλος ορίζεται ετήσιο δι’ 
αποφάσεως του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου κατά τετραγωνικό µέτρο, 
ανεξαρτήτως χρόνου χρήσεως και αναλόγως της περιοχής της πόλεως ή 
χωρίου εις την οποίαν κείται η χρησιµοποιούµενος χώρος. Επί 
χρησιµοποιήσεως των ανωτέρω χώρων ως προσθήκης καταστήµατος, το 
τέλος ορίζεται στο  διπλάσιο.  

Ειδικά σε περιπτώσεις κατάληψης πεζοδροµίου ή οδού από αυτούς που 
εκτελούν οποιασδήποτε φύσεως τεχνικοοικοδοµικές εργασίες, το τέλος 
ορίζεται µηνιαίο κατά ζώνες µε απόφαση του συµβουλίου και κατά 
τετραγωνικό µέτρο. Για την πληρωµή αυτού του τέλους ευθύνονται από 
κοινού και εις ολόκληρο εκείνος που πήρε την άδεια οικοδοµής καθώς και ο 
ιδιοκτήτης του ακινήτου» 

Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ.1 περ. ζ Ν.3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή H.  
ζ) εισηγείται προς το δηµοτικό συµβούλιο την επιβολή τελών, δικαιωµάτων και 
εισφορών. 
 
Με την αριθ. 34/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου, 
καθορίστηκαν οι ζώνες και τέλη κοινοχρήστων χώρων, για το έτος 2011, ως 
ακολούθως: 
 
Α' ΖΩΝΗ: Αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς: Αφών 
Γεωργιάδη, Τυάννων, Γ.Παπανδρέου, Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως, 
Καισαρείας, Ν. Τρυπιά, Ειρήνης, Λ.Ιωνίας, Φωκών, Καππαδοκίας και 
Ατταλείας. 
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Β' ΖΩΝΗ: Αφορά την περιοχή που περικλείεται από τις εξής οδούς: Κανάρη, 
Εθν.Αντιστάσεως, Ν.Τρυπιά, Καισαρείας, Πλατεία Κωνσταντινουπόλεως, Γ. 
Παπανδρέου, Τυάννων, Αφών Γεωργιάδη, ∆εκελείας, Τρωάδος, 
Θεσσαλονίκης, Αντιοχείας. Επίσης το τµήµα της οδού ∆εκελείας στην ενότητα 
Χαλκηδόνας και οι πλατείες οδών Χρυσαλλίδος και Κρήτης. 
Γ' ΖΩΝΗ: Αφορά τις λοιπές περιοχές της περιφέρειας του ∆ήµου µας. 
 
1. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από Καταστήµατα : 
Α’ ΖΩΝΗ: σε 40,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β’ ΖΩΝΗ: σε 29,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως 
 

2. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για χρήση 
από καταστήµατα και λοιπούς επαγγελµατίες (εκτός 
τραπεζοκαθισµάτων): 
Α' ΖΩΝΗ: σε 26,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β' ΖΩΝΗ: σε 16,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 12,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Για την χρήση κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πινακίδων ορίζεται ετησίως το ποσό : 
Α' ΖΩΝΗ: σε 52,50  € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: σε 31,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.   

 
3. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 

µικροπωλητές (εκτός µικροπωλητών για τον εορτασµό της 
Πρωτοµαγιάς): 
α) Τέλη για κατάληψη πεζοδροµίου σε 40,00 €  το τετρ. µέτρο το 
δεκαήµερο. 
β) Τέλη για καθαριότητα  σε 5,5 € το τετρ. µέτρο ηµερησίως. 
γ) Για τους πάγκους που τοποθετούνται πέριξ δηµοτικού νεκροταφείου για 

κατάληψη πεζοδροµίου µε συνεχή χρήση, το τέλος χρήσης καθορίζεται 
ως εξής:  

• Από 1 τετρ. µέτρο  έως 4 τετρ. µέτρα σε 242,00 € το τ.µ. µηνιαίως. 

• Από 5 τετρ. µέτρα  έως 8 τετρ. µέτρα σε 420,00  € το τ.µ. µηνιαίως. 

• Για πέραν των 8 τετρ. µέτρων το τέλος ορίζεται  σε 1.155 € µηνιαίως, 
για κάθε τετραγωνικό µέτρο.  

 
4. Για χρήση πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από καντίνες: 

Σε 4.000,00 € ετησίως, ανεξαρτήτως τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων και των 
τελών καθαριότητας. 
 

5. Για χρήση πεζοδροµίων από εκµεταλλευτές περιπτέρων: 
Α' ΖΩΝΗ: Σε 75,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: Σε 70,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Γ' ΖΩΝΗ: Σε 65,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  

 
6. Για χρήση κοινοχρήστων χώρων από ανοικοδοµούντες: 

ΑΔΑ: 4570ΩΗΓ-392



Α. Τέλος χρήσης ∆ηµοτικού Πεζοδροµίου µε οικοδοµικά υλικά 
προτείνεται   σε 12,50 €  το τετρ. µέτρο µηνιαίως.                                                                            
Β. Για την τοποθέτηση ανοιχτών µεταλλικών συλλεκτήρων µε µπάζα 
κ.λ.π. σε 56,00 € µηνιαίως. 
Γ. Για κατάληψη οδοστρώµατος εφόσον χορηγηθεί σχετικά άδεια 
κατάληψης οδοστρώµατος και διακοπής της κυκλοφορίας για 
σκυροδέτηση (αναβατόριο-πρέσα) σε 56,00 € ηµερησίως. 

 
Προτείνουµε λοιπόν, για το έτος 2012 οι ζώνες να παραµείνουν ως έχουν, τα 
δε τέλη να µην αυξηθούν, λαµβανοµένης υπόψη της γενικότερης οικονοµικής 
κρίσης που πλήττει την χώρα µας και ως εκ τούτου να παραµείνουν ως 
ακολούθως: 
 
1. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για 

τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από Καταστήµατα : 
Α’ ΖΩΝΗ: σε 40,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β’ ΖΩΝΗ: σε 29,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως 
 

2. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για χρήση 
από καταστήµατα και λοιπούς επαγγελµατίες (εκτός 
τραπεζοκαθισµάτων): 
Α' ΖΩΝΗ: σε 26,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β' ΖΩΝΗ: σε 16,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 12,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Για την χρήση κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πινακίδων ορίζεται ετησίως το ποσό : 
Α' ΖΩΝΗ: σε 52,50  € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: σε 31,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.   

 
3. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 

µικροπωλητές (εκτός µικροπωλητών για τον εορτασµό της 
Πρωτοµαγιάς): 
α) Τέλη για κατάληψη πεζοδροµίου σε 40,00 €  το τετρ. µέτρο το 
δεκαήµερο. 
β) Τέλη για καθαριότητα  σε 5,5 € το τετρ. µέτρο ηµερησίως. 
γ) Για τους πάγκους που τοποθετούνται πέριξ δηµοτικού νεκροταφείου για 

κατάληψη πεζοδροµίου µε συνεχή χρήση, το τέλος χρήσης καθορίζεται 
ως εξής:  

      Από 1 τετρ. µέτρο  έως 4 τετρ. µέτρα σε 242,00 € το τ.µ. µηνιαίως. 
      Από 5 τετρ. µέτρα  έως 8 τετρ. µέτρα σε 420,00  € το τ.µ. µηνιαίως. 
      Για πέραν των 8 τετρ. µέτρων το τέλος ορίζεται  σε 1.155 € µηνιαίως, για 
κάθε µ2. 
 
4. Για χρήση πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από καντίνες: 

Σε 4.000,00 € ετησίως, ανεξαρτήτως τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων και των 
τελών καθαριότητας. 
 

5. Για χρήση πεζοδροµίων από εκµεταλλευτές περιπτέρων: 
Α' ΖΩΝΗ: Σε 75,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: Σε 70,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
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Γ' ΖΩΝΗ: Σε 65,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
 
6. Για χρήση κοινοχρήστων χώρων από ανοικοδοµούντες: 

Α. Τέλος χρήσης ∆ηµοτικού Πεζοδροµίου µε οικοδοµικά υλικά 
προτείνεται   σε 12,50 €  το τετρ. µέτρο µηνιαίως.                                                                                                                  
Β. Για την τοποθέτηση ανοιχτών µεταλλικών συλλεκτήρων µε µπάζα 
κ.λ.π. σε 56,00 € µηνιαίως. 
Γ. Για κατάληψη οδοστρώµατος εφόσον χορηγηθεί σχετικά άδεια 
κατάληψης οδοστρώµατος και διακοπής της κυκλοφορίας για 
σκυροδέτηση (αναβατόριο-πρέσα) σε 56,00 € ηµερησίως. 

 
 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά και εισαγάγετε το θέµα προς έγκριση 
από το ∆.Σ. 

 
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 20/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα στοιχεία 
που τέθηκαν υπόψη της και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ζ του Ν. 
3852/10, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα  

 
Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την διατήρηση των τελών χρήσεως 
πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων έτους 2012 του ∆ήµου στο 
ύψος αυτών που ίσχυσαν κατά το προηγούµενο έτος (2011), προτείνοντας 
ειδικότερα οι ζώνες να παραµείνουν ως έχουν, τα δε τέλη να µην αυξηθούν, 
λαµβανοµένης υπόψη της γενικότερης οικονοµικής κρίσης που πλήττει την 
χώρα µας και ως εκ τούτου να παραµείνουν ως ακολούθως: 
 

1. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για 
τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων από Καταστήµατα : 

Α’ ΖΩΝΗ: σε 40,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β’ ΖΩΝΗ: σε 29,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως 
 
2. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων για χρήση 

από καταστήµατα και λοιπούς επαγγελµατίες (εκτός 
τραπεζοκαθισµάτων): 

Α' ΖΩΝΗ: σε 26,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Β' ΖΩΝΗ: σε 16,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 12,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως. 
Για την χρήση κοινοχρήστου χώρου, για τοποθέτηση διαφηµιστικών 
πινακίδων ορίζεται ετησίως το ποσό : 
Α' ΖΩΝΗ: σε 52,50  € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: σε 31,50 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Γ’ ΖΩΝΗ: σε 21,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.   
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3. Για χρήση  πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 
µικροπωλητές (εκτός µικροπωλητών για τον εορτασµό της Πρωτοµαγιάς): 

α) Τέλη για κατάληψη πεζοδροµίου σε 40,00 €  το τετρ. µέτρο το 
δεκαήµερο. 
β) Τέλη για καθαριότητα  σε 5,5 € το τετρ. µέτρο ηµερησίως. 
γ) Για τους πάγκους που τοποθετούνται πέριξ δηµοτικού νεκροταφείου για 

κατάληψη πεζοδροµίου µε συνεχή χρήση, το τέλος χρήσης καθορίζεται 
ως εξής (µε την προϋπόθεση του καθορισµού των θέσεων µε απόφαση 
∆ηµ. Συµβουλίου):  

      Από 1 τετρ. µέτρο  έως 4 τετρ. µέτρα σε 242,00 € το τ.µ. µηνιαίως. 
      Από 5 τετρ. µέτρα  έως 8 τετρ. µέτρα σε 420,00  € το τ.µ. µηνιαίως. 
      Για πέραν των 8 τετρ. µέτρων το τέλος ορίζεται  σε 1.155 € µηνιαίως, για 
κάθε µ2. 
 

4. Για χρήση πεζοδροµίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων από 
καντίνες: 

Σε 4.000,00 € ετησίως, ανεξαρτήτως τ.µ., συµπεριλαµβανοµένων και των 
τελών καθαριότητας. 
 

5. Για χρήση πεζοδροµίων από εκµεταλλευτές περιπτέρων: 
Α' ΖΩΝΗ: Σε 75,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Β' ΖΩΝΗ: Σε 70,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  
Γ' ΖΩΝΗ: Σε 65,00 € το τετρ. µέτρο ετησίως.  

 
6. Για χρήση κοινοχρήστων χώρων από ανοικοδοµούντες: 

Α. Τέλος χρήσης ∆ηµοτικού Πεζοδροµίου µε οικοδοµικά υλικά 
προτείνεται   σε 12,50 €  το τετρ. µέτρο µηνιαίως.                                                                                                                                            
Β. Για την τοποθέτηση ανοιχτών µεταλλικών συλλεκτήρων µε µπάζα 
κ.λ.π. σε 56,00 € µηνιαίως. 
Γ. Για κατάληψη οδοστρώµατος εφόσον χορηγηθεί σχετικά άδεια 
κατάληψης οδοστρώµατος και διακοπής της κυκλοφορίας για 
σκυροδέτηση (αναβατόριο-πρέσα) σε 56,00 € ηµερησίως. 

 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  128/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
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